Akademie hotelnictví a cestovního ruchu
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Hotelova-skola-plzen.cz

Informace ke školní akci Start 2020 – pojďme se poznat
(adaptační kurz)
Místo pobytu:

RS Máj Plasy

Datum konání:

28. – 30. srpna 2020

Doprava:

Po vlastní ose

Sraz:

28. 8. 2020 v 13:30 hodin v RS Máj, Plasy

Konec:

30. 8. 2020 v 10:30 hodin v RS Máj, Plasy

Ubytování:

Čtyřlůžkové chatky

Stravování:

5x denně, pitný režim

Program:

Hry, soutěže s důrazem na sebepoznání a poznání druhých, týmovou práci a
spolupráci, umění pomoci druhému, jednání s druhým, umění pochopit jiný názor,
umění vyjádřit své já, odbourání pasivity při využití volného času. Cílem je vytvořit
partu lidí, kteří jsou si vědomi své jedinečnosti, a přesto společně vytvoří základ
třídního kolektivu, který bude fungovat v nadcházejících letech studia na naší škole.
Účastnící se dozví základní informace o studiu, o řádu školy a studijních požadavcích.

Cena:

970,- Kč

V ceně je zahrnuto:

- ubytování vč. lůžkovin
- strava 5x denně (snídaně - švédský stul, svačina, oběd, svačina, večeře, v případě
potřeby 2. večeře, pitný režim)
- zapůjčení sportovních potřeb

Platba:

Bezhotovostně na účet do 16. 8. 2020
Číslo účtu: 141 143 40 51/2700 (UniCredit Bank a.s.)
Variabilní symbol: 202004
Poznámka: jméno a příjmení žáka

Co s sebou:
- spací pytel
- sportovní obuv a bunda nebo pláštěnka
- nejméně dvoje boty na ven pro případ
promočení
- osobní léky či jiné zdravotní prostředky
- oblečení a obuv vhodná pro pobyt v místnosti a
v přírodě i za deštivého počasí včetně věcí na
převlečení

V Plzni, dne 4. 8. 2020
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-

teplé oblečení na noc – chatky nejsou vytápěné
psací potřeby a sešit
věci osobní hygieny
přepravní zavazadlo
další věci dle vlastního uvážení (hudební nástroj
apod.)

Mgr. Pavel Linhart, vedoucí školní akce

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Hotelova-skola-plzen.cz

Prosíme odeslat do 16. 8. 2020
(naskenované emailem na: info@hotelovka-plzen.cz, nebo poštou na adresu AHCR, Nade Mží 1,
318 00 Plzeň. Do předmětu emailu, nebo na obálku, zřetelně napište „START 2020“)

Přihláška na akci START 2020
„Pojďme se poznat“
Adaptační kurz pro studenty a učně prvních ročníků školního roku 2020 / 2021

1. Přihlašuji se na akci START (28. – 30. srpna 2020)
Jméno studenta /
studentky:

podpis studenta
Čestné prohlášení o zdravotním stavu žáka (zdravotní způsobilost)
V souladu s metodickým pokynem č. j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků a studentů na školách a školských zařízeních prohlašuji,
že syn (dcera)
JE /
NENÍ * po zdravotní stránce zcela schopen/na zúčastnit se akce
START 2020.
Na základě lékařského vyšetření požaduji, aby v případě účasti mého syna (dcery) na výše
jmenované akci pořádající organizace zajistila následující podmínky:
bezlepková dieta
diabetes
potravinová alergie: _______________________
další: ______________________________________________________________________

Kontakt na zákonné zástupce v době konání akce START 2020:
matka
jméno a příjmení:___________________

otec
jméno a příjmení:________________________

telefon:___________________________

telefon:________________________________

Souhlasím s účastí syna / dcery na akci a s čestným prohlášením.
Datum: _______________________
podpis zák. zástupce: _____________________

2. Syn (dcera) se nezúčastní akce START 2020 z těchto závažných důvodů:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Akademie hotelnictví a cestovního ruchu
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Hotelova-skola-plzen.cz

Prosíme odevzdat v den odjezdu (osobně, nebo poslat po dítěti)!!!

START 2020
„Pojďme se poznat“
Adaptační kurz pro studenty a učně prvních ročníků školního roku 2020 / 2021

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji,že
Žák/yně__________________ narozený/á dne _________________,
jehož jsem zákonným zástupcem lékař nenařídil změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Rovněž mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které
onemocněli infekční chorobou. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto
prohlášení nebylo pravdivé.
Adaptační kurz je součástí výuky a ročního plánu školy, platí pro něj pravidla chování na školních akcích
(mj. dodržování denního režimu, zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných látek ovlivňujících vědomí).
Z důvodu předcházení zranění je třeba bezpodmínečně dbát pokynů instruktorů a dodržovat předpisy
BOZP. Beru na vědomí, že škola neručí za osobní věci studenta, zejména za elektronická zařízení.
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí úmyslně nebo v důsledku nekázně
(nepozornosti) můj syn/dcera v době trvání akce. V případě finančních nákladů na opravu či pořízení
poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.
U svého dítěte upozorňuji na:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dne 28. srpna 2020

____________________________________________________
podpis zákonného zástupce (v den odjezdu na akci)
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