
INFORMACE  PRO  ÚČASTNÍKY  SPORTOVNÍHO KURZU  A  JEJICH  

RODIČE 

S  SEBOU 
1. oblečení na spaní 

2. oblečení do chaty: tepláky, triko, mikina  + přezůvky  

3. potřeby na SPORTOVÁNÍ 

a) sportovní oblečení – ve dvojím provedení (pro případ provlhnutí nebo promoknutí) 

b) podle předpovědi počasí!!! 

c) vhodná sportovní obuv (alespoň 2x, např. na hřiště a do terénu) 

d) pokrývka hlavy (čepice, šátek, kšiltovka), pláštěnka, plavky, sluneční brýle 

       4.    věci osobní hygieny: kartáček, hřeben, pasta na zuby, krém, ručník, kapesníky, krém proti slunci, repelent proti hmyzu a  

   klíšťatům 

5. oblečení: spodní prádlo a ponožky na týden 

sbalit raději více vrstev oblečení  

6. kniha, časopis, křížovky, kapesní společenské hry (šachy, karty,…), potřeby na stolní tenis 

poznámkový blok a psací potřeby 

7. cenné věci: hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety atd.  ---  žáci si za ně zodpovídají!!! 

8. láhev na pití 

9. peníze: kapesné (přiměřené) 

10. balíček léků pro případ potřeby: MUSÍ MÍT KAŽDÝ!!! 

náplasti na puchýře, 1 balení léků proti horečce, kapky do nosu, elastické obinadlo, pastilky na bolest v krku, kapky proti 

kašli, živočišné uhlí (nebo něco proti průjmu), kinedryl (kdo potřebuje) + další léčiva, která užíváte === zabalit do 

sáčku nebo toaletní tašky a označit jménem (odevzdáte při vstupu do autobusu nebo ihned po příjezdu paní zdravotnici) 

11. další potřeby pro hry: švihadlo, tenisák, šátek 

12. spacák – dobrovolné, lůžkoviny a povlečení jsou v ceně 

 

 

R E Ž I M   D N E 
 

1. budíček 

2. rozcvička 

3. ranní hygiena 

4. snídaně 

5. sportovní dopoledne 

6. oběd 

7. polední klid 

8. sportovní odpoledne 

9. osobní volno 

10. večeře 

11. večerní společný program 

12. večerní hygiena 

13. večerka 

14. noční klid 

 
 

D A L Š Í   I N F O R M A C E 
1. Odjezd 31.8.2020  v …10.00h………………, sraz před školou v ………9:00 hod 

    Příjezd 4. 9. 2020  … …okolo 11.00h…(odjezd z Bradla naplánován na 9:30 hod)  

2. informace o areálu:   www.modrovic.cz (adresa: Rekreační středisko TESLA, Vršov 53, Horní Bradlo, 539 53) 
3. mobilní telefony: na dobu nočního klidu budou vypnuté (uložené u vyučujících)-každý v OBALU 

 Důvod: vzájemné prozvánění a buzení v nočních hodinách vede k nedostatečnému spánku a tedy i relaxaci organismu a 

zvyšuje možnost úrazu při sportu. 

4. V případě hrubého provinění proti pravidlům školního řádu nebo sportovního kurzu může být žák ze sportovního 

kurzu vyloučen. Zákonný zástupce je povinen si své dítě na vlastní náklady odvézt z kurzu (bez finanční náhrady). 

5. Zdravotní stav, užívání léků: 

 a) pokud žák pravidelně užívá jakékoli léčivo, uloží jej s informací o užívání a jménem do sáčku a odevzdá zdravotnici  

viz bod 10 (co s sebou) 

 b) v zájmu zachování bezpečného průběhu SK je nutné, aby rodiče informovali vyučující nebo zdravotníka o veškerých  

zdravotních „problémech“ svých dětí 

 c) děti nesmí bez vědomí zdravotníka nebo učitele užívat léky (ani vitamín) 

6. před odjezdem předáte:  a) formulář o zdravotní způsobilosti ke stažení na stránkách školy (ne více než 2 roky starý) 

    b) formulář o bezinfekčnosti (ke stažení na stránkách školy) s datem 31. 8. 2020 

http://www.modrovic.cz/


    c) průkaz zdravotní pojišťovny (možno kopii) 

    d) léky (v sáčku označeném jménem) 

e) ústřižek s podpisy (Informace pro účastníky SK a jejich rodiče) 

f) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění s datem 31. 8. 2020 

7. věci zabalit do vhodného zavazadla 

8. jídlo: začínáme v pondělí obědem, končíme v pátek snídaní; jinak pouze potraviny nepodléhající zkáze (přiměřeně, raději 

méně) 

9. Přísný zákaz kouření (zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety). Zákaz požívání alkoholických nápojů po celou dobu 

sportovního kurzu. Nikdo si s sebou nebude brát zapalovač nebo sirky.  

10. Po příjezdu do areálu budou žáci seznámeni s organizací a režimem ubytovacího zařízení a budou poučeni o bezpečném 

chování při všech sportovních aktivitách. 

 

 

 

POZOR! 

Sledujte prosím během prázdnin bakaláře. V případě změn Vás budeme ihned informovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde odtrhněte a ústřižek odevzdejte organizátorům SK při odjezdu 31. 8. 2020 

 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně ………………………………………………………... 

 

Byli jsme seznámeni s INFORMACEMI O SPORTOVNÍM KURZU a souhlasíme. 

 

Datum………………….   Podpis žáka……………………..  Podpis rodičů………………….. 


