
 

Adaptační kurz  2022 

Rekreační středisko Poslův mlýn, Doksy 
 

 

Pro žáky 1. ročníků organizujeme adaptační kurz, kde se zaměřujeme na rozvoj 

nově se formujícího kolektivu. Cílem kurzu je nejen seznámení se, ale především 

nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé a efektivní fungování třídy. 

Prostřednictvím tohoto pobytu se snažíme našim novým žákům usnadnit zvládání nároků 

střední školy, spolupráci a vytváření hlubších, přátelských vztahů. 

Kurz je čtyřdenní a je povinný. 

Program připravuje a realizuje kolektiv pedagogů ve složení:  

Ředitelka školy, metodik prevence rizikového chování Ing. Anna Richterová 

výchovný poradce  Mgr. Ivana Konvalinková 

třídní učitelé                                                                            1.A,1.B, 1.U   

 

 

Jednotlivé aktivity probíhají většinou v přírodě, v blízkém okolí střediska a to formou 

kolektivních her a technik. Zaměřujeme se na podporu komunikace, seznamujeme žáky s 

primární prevencí na škole, s formami a metodami učení, upozorňujme na úskalí přechodu 

ze ZŠ na SŠ.         

                     

 

Termín konání:     1.A , 1.B, 1.U    19.- 22. 9. 2022                            

Místo konání: Rekreační areál Poslův Mlýn 472 01 Doksy č.p. 976 .  

Více informací o ubytovacím zařízení na www.posluvmlyn.cz 

 

Cena pobytu (ubytování, strava, program, doprava) :   2600,- Kč  Pokud vznikne 

přeplatek, bude vrácen po skončení a vyúčtování celé akce. 

 

Platba: uhraďte v hotovosti, v účtárně školy (p. Sojková) nejpozději 16. 9. 2022 nebo 

na účet č.802308824/0600 (do poznámky pro příjemce: AK a jméno dítěte, variabilní symbol 

 

Vyřizuje: Ing. Anna Richterová     

                 tel: 606 621 262,  richterova@zas-me.cz 

 

 



Organizační informace 

 
Odjezd:  19. 9.   v  8.00 hodin, od školy nebo z domova mládeže v 8.15 hodin.  

Doprava je zajištěna objednaným autobusem (v ceně kurzu). 

Návrat: 22. 9.   mezi 14 -15 hodinou  

Je možné přespat na domově mládeže v neděli  20. 9. Tato možnost platí také pro žáky, 

kteří nejsou internátní (bezplatně). 

 

Vezměte si s sebou: 

 Průkazku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz, kapesné. 

 Menší pet lahev, svačinu. 

 Pláštěnku nebo nepromokavou bundu, pevnou obuv (budeme trochu pochodovat) 

 Sportovní a teplé oblečení, náhradní obuv. 

 Hudební nástroj, pokud na nějaký hrajete. 

 Možno si vzít vlastní spacák, ale lůžkoviny jsou zajištěné.  

 

Pokud se žák nebude moci ze zdravotních důvodů akce zúčastnit, je řádně a včas omluven 

a platba byla uhrazena, vrací se v plné výši. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závazná přihláška 

 
Odevzdejte nejpozději do 12. 9. 2022 svému  třídnímu učiteli.  
 
 
Akce:    Adaptační kurz ve středisku Poslův mlýn v termínu       19. 9. – 22. 9. 2022 
            
 
Jméno a příjmení    ………………………………...  telefon rodičů:………………………… 
 
Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………………. 
 
Třída ……                                                              zdravotní pojišťovna…………………. 
 
Případná zdravotní omezení (zaškrtněte):   NE 
                                                                     ANO (uveďte jaké): 
                                 
Užívá léky   ANO – NE ………………… uveďte jaké 
 
 
                                                                                                   ……………………………… 
                                                                                                                 podpis rodičů 
 
Informovaný souhlas 
 
1)    SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM  *  (zaškrtněte) 

s pořizováním fotografií, audio či video záznamů mého syna /dcery, s uveřejněním těchto  

fotografií či záznamů  na webových stránkách ČZA Mělník, v tisku a na nástěnkách domova 

mládeže a školy. 

 

2) SOUHLASÍM se zdravotním ošetřením  a POVĚŘUJI pracovníka školy k doprovodu   mého 

syna/dcery ke zdravotnímu ošetření  a to v případě  jeho /jejího úrazu nebo vážných 

zdravotních problémů. 

 

3) JSEM SI VĚDOM(A) toho, že pokud moje dítě požije alkohol nebo návykovou    

     látku v průběhu adaptačního kurzu, bude z této akce vyloučeno. V tomto případě je 

     povinností zákonného zástupce si své dítě z akce odvézt. Platba za AK se  

    v tomto případě nevrací. 

       
                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                 podpis rodičů 
  


