
Školní adaptační kurz  - Cholín, Hořovická chata, pošta Nový Knín  5. - 7. 9.  2022 -  třída AT1A 
 
Odjezd: 5. 9. 2022 Smíchovské nádraží, Praha, bus 100360 směr Sedlčany   
Sraz: 8:15 hod. – upřesní třídní učitel  
Příjezd: 7. 9. 2022 cca v 11.15 hod. Smíchovské nádraží, Praha 
Cena:  1200,- Kč (ubytování, plná penze) 
Doprava: jízdné si hradí student sám, dle individuálních slev na jízdné (lítačka, atd.) 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
Prohlašuji, že mé dítě ________________________________________________________  
 
Bytem   ____________________________________________________________________ 
 
je způsobilé zúčastnit se školního zájezdu od  ______________________________________ .  
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti ani jiným 
osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti karanténní opatření a že mi není známo, že 
by v posledních týdnech přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou 
nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení 
nebylo pravdivé. 
 
Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den. 
 
 
V Praze  dne_______________                              ______________________________ 
                                                                                       podpis rodičů (zákon. zástupce) 
 
Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné 
závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např. 
alergie, trvalé užívání léků apod.  
 
Dítě pojištěno u zdravotní pojišťovny ___________________________________________ 
 
Trvalé užívání léků __________________________________________________________ 
 
Alergie (či jiné zdravotní omezení) _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

Prohlášení odpovědnosti za škody 
 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za úmyslné škody, které způsobí moje dítě v době 
trvání ozdravného pobytu na vybavení zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě 
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. 
 
Zákonný zástupce bere na vědomí, že jejich dítě bylo poučeno o bezpečnosti a o ochraně 
zdraví, viz. zápis v třídní knize.     
 
 
                                                                         _______________________________ 
                                                                                              podpis rodičů 
 

Seznam osobního vybavení 
 hygienické potřeby (ručník, mýdlo, pasta na zuby, kartáček, jelení lůj, 

kapesníky, repelent) 
 pyžamo, spodní prádlo, ponožky 
 bunda teplejší – dle počasí 
 trička (krátký, dlouhý rukáv) 
 dlouhé kalhoty (tepláky), kraťasy, mikina, lehká bunda 
 pokrývka hlavy, brýle proti slunci 
 sportovní obuv, přezůvky 
 psací potřeby, sešit (blok) 
 ŠÁTEK!!!  

 
Různé  

 dobrou náladu s sebou  
 
Doporučení  

 Nevozte cenné věci, fotoaparát atd. 
 S sebou doporučujeme drobnou hotovost (v místě bufet) 

Zákaz  
 alkoholu 
 tabákových výrobků 
 drog  

 
 
Před odjezdem odevzdat u autobusu TU 

 prohlášení o bezinfekčnosti 
 léky, které pravidelně užíváte (podepsané v sáčku i s návodem, jak užívat) 
 kopii kartičky pojišťovny  

 
 Poplatek 1200,-kč – odevzdání po příjezdu na ubytování (nejlépe 

v drobných) 

 


