
Pozor! Informace mohou být ješt ě aktualizovány koncem srpna! 
 

Informace o adapta čním kurzu pro studenty prim a 1. ro čníku ve školním roce 2017/18 
 
termín:  prima A, B : pond ělí 4. 9.  – st ředa 6. 9. 2017 (TU: K. Trojek, J. Kocourková) 

1.C:  st ředa 6. 9. – pátek 8. 9. 2017  (TU: T. Rett) 
  

místo konání: horská chata Bílá  
 adresa:Bílá 140, p. Staré Hamry 739 15 

Telefon: 558 690 114 
Mobil: 731 541 037 
www: http://www.chatabila.cz/cs/ 
  

cena: primy i 1.ro čník: 1300 Kč 
(částka zahrnuje ubytování, plnou penzi, oběd v den odjezdu, cestovné, spotřební 
materiál) 

 
platba: celou částku je nutno zaplatit na účet školy do 14. 8. 2017, 

číslo ú čtu: 54833761/0100 , variabilní symbol na webu 
 

doprava:  vlastním autobusem 
 
odjezd:   8:00 h od školy (primy 4. 9. 2017, 1. ro čník 6. 9. 2017)  
sraz: nejpozději v 7:30 h ve vestibulu školy 
 
návrat:   primy: 6. 9. v 15:30 h (p říjezd ke škole) 

1. ročník: 8. 9. v 15.30 h (p říjezd ke škole) 
   rodiče primánů si musí děti osobně převzít!!! 
    
strava:  snídaně, oběd, večeře, pitný režim zajištěn, začínáme a končíme obědem 
s sebou: 

- potvrzení o bezinfekčnosti - viz web (odevzdat p řed odjezdem TU – nutné ) 
- informace do matriky a potvrzení o zdravotním stavu + případný seznam užívaných léků(druhá strana 

formuláře) – viz web (odevzdat p řed odjezdem TU – nutné ) 
- průkazka zdravotní pojišťovny  
- propiska, obyčejná tužka, guma, blok nebo sešit 
- vybavení na turistiku – vhodné boty, šusťáková bunda, pláštěnka, malý batůžek, plastová láhev na 

pití 
- přezůvky, plavky, opalovací krém, jinak běžné sportovní oblečení a toaletní potřeby 
- staré tričko a kalhoty nebo kraťasy, které je možno umazat od barev! 
- igelitové nebo gumové rukavice (vhodné jsou jednorázové, které jsou k dispozici u benzinových pump 

apod.) 
- čepice nebo klobouk, šátek (jakýkoli - na hry) 
- karimatka nebo jiná podložka na sezení venku 
- přiměřené kapesné 
- věci, které si dítě nepozná (např. karimatka apod.), označte 
- spacák není třeba! 
- nedoporučujeme brát s sebou cenné věci (např. tablety, notebooky, fotoaparáty apod.) 
 

Případné omluvy:  telefonicky na čísle školy 595 693 821, 732 171 472 
 
Fotogalerie: 

 


