
Vážení studenti, 

 

jsme rádi, že jste se rozhodli zúčastnit našeho seznamovacího kurzu na Rusavě a k tomuto kurzu 

vám zasíláme podrobnější informace: 

 

Kurz se uskuteční ve dnech 31.srpna - 2. září 2022 v rekreačním středisku Jestřabí-Rusava 

(www.jestrabi.cz). 

 

Ubytování je zajištěno ve zděné budově a v chatkách pro 4-5 osob. 

 

Stravování je 5x denně (snídaně formou bufetu, oběd, svačiny, večeře) v jídelně střediska.  

Po celou dobu je zajištěn pitný režim. K dispozici je také bufet s občerstvením. Stravování 

začíná ve středu obědem a končí v pátek také obědem. 

 

Program kurzu tvoří seznamovací aktivity, sportování, branné hry, nenáročná turistika, 

koupání, společenské hry, soutěže. K dispozici je hřiště na fotbal, volejbal, venkovní bazén a 

vnitřní prostory pro případ nepříznivého počasí. Hlavním cílem je seznámení se se spolužáky, 

třídními učiteli a chodem školy. 

 

Nezapomeňte s sebou: sportovní oblečení a obuv - min. dva páry (počítejte také s chladnějším 

počasím a deštěm), hygienické potřeby a osobní léky, přezůvky, baterku, psací potřeby, průkaz 

zdravotní pojišťovny, knihu či společenské hry pro volné chvíle, hudební nástroj, přiměřené 

kapesné. Při nástupu na kurz odevzdáte Prohlášení zákonných zástupců dítěte. 

 

Pokud možno neberte s sebou cenné předměty. Za jejich ztrátu nikdo neručí. Berete-li nějaké 

léky, upozorněte na to třídního učitele. 

 

Ti, kteří budou mít vlastní dopravu, se dostaví do areálu Jestřabí-Rusava ve středu 31. srpna  

v časovém rozmezí 11:00 – 11:30 hod. Adresa rekreačního zařízení je Rekreační středisko 

Jestřabí, ev. č. 99, 768 41 Rusava. Vlastní dopravu je nutno uvést v přihlášce, případně pokud 

se změní situace s dopravou po odevzdání přihlášky, informujte o této skutečnosti  

Ing. Čechmana na tel. 736 152 571 (funkční od 25. 8.), případně e-mailem: cechman@spos.cz 

(kdykoli). 
 

Ti, kteří využijí společnou dopravu, mají sraz ve středu 31.8. ve Zlíně v 9:50 na ulici 

Hradská (na stanovišti autobusu u plaveckého bazénu). Odjezd autobusu je v 10:00. 
 

Návrat je v pátek 2. srpna okolo 14:00 hod. na místo odjezdu. 
 

Očekáváme od vás dobrou náladu, chuť soutěžit a bavit se, ale také slušné chování a kázeň. 

Na kurzu je třeba dodržovat veškerá ustanovení Řádu školy. 

 

Kontaktní údaje:  

vedoucí kurzu: Michal Šimr, simr@spos.cz  

třídní učitelé:  Ondřej Čechman, cechman@spos.cz, mobil: 736 152 571  

   Michaela Pavelková, pavelkova@spos.cz 

   Stanislava Vařáková, varakova@spos.cz 

   Šimon Montag, montag@spos.cz  

 

 

 

Zlín, 1. srpna 2022                          Mgr. Michal Šimr, vedoucí kurzu 

  

mailto:cechman@spos.cz


Prohlášení zákonných zástupců: 
 

Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte  

 

Prohlašuji, že mé dítě: ....................................................................................................... 

 

narozené: .............................. bytem: ….............................................................................  

 

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a příznaky infekce  

COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. 
 

b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, 

není nařízeno karanténní opatření. 

a je schopen/schopna se zúčastnit seznamovacího kurzu od 31. 8. do 2. září 2022 

Jsem si vědom (vědoma) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé, zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle 
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 185/1990 Sb. a doplňku z roku 1992.  

 
 
_____________________                                                                   __________________________ 
              Datum*                                                                                                       Podpis rodičů 
  
 
Poznámky: 

  
* Dokument musí být datován a podepsán v den odjezdu, nejdříve však den před odjezdem. 
  
U podezření dítěte na infekce COVID - 19 si jej rodiče na seznamovacím kurzu bezodkladně 
vyzvednou!!! 

 
 


