Střední škola technická
Opava, Kolofíkovo nábřeží 51,
příspěvková organizace

Motivační kurz pro žáky 1. ročníku
(seznamovací kurz)

Žáci 1. ročníku oboru mechanik seřizovač a obráběč kovů se v době od 26. do 27. srpna 2020 zúčastní motivačního
kurzu v rekreačním středisku Bílá Holubice, 749 01 Moravice 139. Motivační kurz (dále MK) realizujeme na naší škole
proto, aby třída hned od začátku co nejlépe fungovala, tj. aby se žáci lépe poznali a vytvořili tak funkční kolektiv, v němž
budou převažovat pozitivní vztahy, vzájemný respekt, tolerance, komunikace a spolupráce. Z toho vyplývá, že se tímto
osvědčeným způsobem snažíme vytvářet ty nejlepší podmínky pro studium.
Cena kurzu pro žáka je 400,- Kč.

Částku zaplaťte nejpozději do 16. 8. 2020 převodem na účet 24234821/0100, variabilní symbol 3240071, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno a příjmení žáka.
Pokud Vám zaměstnavatel přispěje na kurz, před provedením platby prosím kontaktujte paní Ledererovou, ekonomku
školy, podá Vám informace, jak postupovat (tel.: 555 538 115).

Sraz je ve středu 26. 8. 2020 v 8:45 před budovou tělocvičny SŠT. Odjezd autobusu bude v 9:00 od školy,
návrat ve čtvrtek 27. 8. 2020 v odpoledních hodinách.
V příloze zasíláme dokument, který je nutno podepsat a nejpozději v den zahájení kurzu odevzdat Ing. Gřondilovi –
školnímu metodikovi prevence.
Účast na kurzu je povinná.

Organizátoři kurzu: Ing. Zlata Slavíková (775 184 075), Ing. Lukáš Gřondil (603 358 159), Mgr. Lukáš David
(606 517 473), Mgr. Petr Kroupa (604 515 253).

Adresa ubytování:
RS Bílá Holubice
Petr Urbanský
749 01 Moravice 139
Email: bilaholubice@centrum.cz
Mobil: +420 602 547 380
http://www.bilaholubice.cz

Střední škola technická
Opava, Kolofíkovo nábřeží 51,
příspěvková organizace

Seznam doporučených věcí na motivační kurz
RS Bílá Holubice 26. – 27. srpna 2020

- prohlášení o zdravotní způsobilosti podepsané rodiči!
- občanský průkaz
- kartičku pojišťovny
- osobní léky (i s uvedením přesného dávkování)
- hygienické potřeby + ručník
- spodní prádlo
- sportovní oblečení (i náhradní), teplé oblečení k ohni
- sportovní obuv i turistickou obuv
- přezůvky do chaty
- pyžamo
- nepromokavou bundu nebo pláštěnku (i za nepříznivého počasí budeme venku)
- plastovou láhev
- šátek
- plavky
- baterku nebo čelovku
- kdo chce, může vzít hudební nástroj, na který umí hrát

Střední škola technická
Opava, Kolofíkovo nábřeží 51,
příspěvková organizace

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
Prohlašuji, že syn/dcera ........................................................................... nar. ……………….…………………………
je způsobilý/způsobilá zúčastnit se motivačního kurzu v RS Bílá Holubice, 749 01 Moravice 139 v termínu od 26. do 27.
srpna 2020. Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že
ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního
onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v
posledních 14 dnech před odjezdem na MK přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním
nebo podezřelými z nákazy. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V …………………………… dne ………………….. podpis zákonného zástupce ……………………………………………………….

Souhlas rodičů s účastí dítěte na motivačním kurzu od 26. do 27. srpna 2020
Souhlasíme s účastí našeho dítěte …………………………………………. na motivačním kurzu Střední školy technické Opava
v RS Bílá Holubice, 749 01 Moravice 139 v termínu od 26. do 27. srpna 2020.
Jsme si vědomi toho, že akce se může zúčastnit pouze osoba, jejíž zdravotní stav není touto akcí a její náročností
ohrožen.
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte na MK nebo v případě, že dítě zvláště závažným
způsobem poruší stanovená pravidla chování vyplývající ze školního řádu SŠT, zajistíme jeho okamžitý individuální odvoz
domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu. Souhlasíme s tím, že při závažném porušení řádu kurzu
(alkohol, návykové látky, hrubé slovní nebo fyzické napadení) bude žák z kurzu vyloučen a rodiče jsou povinni na vyzvání
si jej vyzvednout.
Při odhlášení dítěte z účasti na MK uhradíme případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou škole v souvislosti se
zrušením přihlášky. (Neplatí, pokud student onemocní.)
Kontaktní telefon (matka): ………………………………………………….
Kontaktní telefon (otec):

…..……….……………………………………

Podpis zákonného zástupce žáka ………………………………………..

Souhlas s ošetřením dítěte
Oba zákonní zástupci dítěte souhlasí s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní
stav pacienta nebo kvalitu jeho života.
V ……………………………….. dne ………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce žáka (matka) …………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce žáka (otec)

…………………………………………………………….

*/ odevzdejte nejpozději v den odjezdu na kurz Ing. Gřondilovi

