
  

Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 
Tel.: 274 016 211, 274 016 238, info@uzlabina.cz 

 

Název kurzu: Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku 
Termín: 11. 9. - 13. 9. 2019 (středa - pátek) 

Místo konání: REKREAČNÍ AREÁL GARNATAURUS, http://garnataurus.cz/ 

Rekreační areál Garnataurus s.r.o., Kounice 30, 285 23 Vlastějovice, okr. Kutná Hora. 
Kontakt: 724 623 660, 222 365 709 (Agentura Wenku, s.r.o.). 

Ubytování: ve 4 až 8lůžkových srubech se společným sociálním zařízením, v ceně pobytu je zahrnuto 

povlečení.  

Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře, 2x svačina, pitný režim), strava začíná odpolední svačinou 

a končí obědem. V případě bezlepkové diety je potřeba, aby si účastník s sebou přivezl vlastní bezlepkové 

těstoviny, pečivo, případně sušenky. Ostatní již zajistí areál. 

Doprava: autobus (odjezd a příjezd – ulice V Úžlabině), sraz 11. 9. v 9:00 hodin pod schodištěm před školou, 

odjezd v 9:30 hodin, návrat 13. 9. okolo 15. hodiny dle dopravní situace. 

Program akce: hry zaměřené na seznámení celé skupiny i jednotlivců, řešení problémových her a her 

vycházejících z psychologie osobnosti, sportovní a společenské aktivity (lanové aktivity, noční hra, stavba 

vorů, posezení u ohně…). 

Cíl akce: budování zdravě fungujících třídních kolektivů s dobře položenými základy mezilidských vztahů, 

stmelení kolektivu, posilování schopnosti spolupráce a komunikace, překonání strachu z nové školy či 

neznámého kolektivu. 

Personální obsazení kurzu: třídní učitelé, instruktoři Agentury Wenku, s.r.o. 

V ceně kurzu: doprava, ubytování, plná penze, služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu, 

zapůjčení sportovního vybavení, pojištění žáků u společnosti Generali, pojištění cest. kanceláře proti úpadku. 

Pojištění: http://www.wenku.cz/pojisteni. 

Cena kurzu: 2100 Kč, z toho platba pro rodiče činí 1 850 Kč. 
Platba kurzu: na účet školy č. 2003700044/6000 + nezapomeňte uvést přidělený VS, který získáte na 

třídních schůzkách. 
Předčasné ukončení kurzu: vyloučení z kurzu pro hrubou nekázeň – bez náhrady   

         pro nemoc, popř. z jiného závažného důvodu – vrácení poměrné části zálohy 

Termín odevzdání závazné přihlášky: do středy 19. června 2019 (osobně, poštou, e-mailem na adresu 

svitkova@uzlabina.cz). 

Termín platby: do pátku 21. června 2019     Aktuální informace: www.uzlabina.cz 

 

V den odjezdu student předloží prohlášení zákonných zástupců: Bezinfekčnost – zdravotní informace. 

Formulář a pokyny jsou také na webových stránkách školy.  

 

12. června 2019                    PhDr. Romana Bukovská v. r. 

    ředitelka školy  
 

……………………………………..…zde odstřihnout………………………………………..…………. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Závazně se přihlašuji na adaptační kurz pro 1. ročníky (ve školním roce 2019/2020), který se koná  

11. 9. - 13. 9. 2019 v rekreačním areálu Garnataurus.  

Platbu za kurz ve výši 1 850 Kč zaplatím do 21. června 2019 na účet školy č.: 2003700044/6000  

(nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol !!! ) 

 
Jméno a příjmení žáka………………………………………………. Datum narození………………………. 

Podpis žáka ……………………………………………   Požadavky na dietu (bezlepková)   ANO          NE   
 

Vyjádření zákonného zástupce 

Beru na vědomí informace o adaptačním kurzu pro 1. ročníky ve školním roce 2019/2020.          
 

S účastí svého syna/své dcery na kurzu souhlasím/nesouhlasím.
1 

 
Jméno zákonného zástupce ………..…………………………………………………………….….…………...... 

 

Datum………………………..    Podpis zákonného zástupce …………………………... 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte. 
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