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 Nový Bydžov 10. června 2013 

Propozice k pobytovému odbornému soustředění žáků základních škol 

             

  Vážení rodiče, vážení účastníci, 

věnujte prosím pozornost následujícím informacím k pobytovému odbornému soustředění. 
Nástup na kurz je v pátek dne 21. 6. 2013.    

Doprava na soustředění bude zajištěna autobusovou dopravou podle uvedeného 
časového rozpisu s místy odjezdu od jednotlivých základních škol (výjimka Hořice v. P. - zde 
autobusové nádraží - zastávka č. 1). Rozpis je přílohou této e-mailové zprávy. 

Prezence a ubytování účastníků se uskuteční v místě ubytování v domově mládeže 
v Hlušicích od 8,00 do 10,00 hodin. V dopoledních hodinách dále proběhne vstupní 
seznámení s podmínkami pobytu a náplní kurzu. První den bude stravování zahájeno 
obědem. Účastníci budou dostávat stravu 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, 
večeře). Proto není nutné přivážet s sebou zásoby jídla.  

 
Každý den pobytu včetně soboty a neděle má svůj stabilní časový harmonogram a 

programovou náplň. Proto prosím nenarušujte plynulý průběh kurzu svými návštěvami a 
případné telefonáty svým dětem směřujte do pozdějších hodin (17,30-21,00). Informace k 
ubytování Vám poskytne vychovatel domova mládeže pan Milan Hamáček (495 483 421). 

Posledním dnem kurzu je pátek 28.6. Vzhledem k tomu, že v tento den obdrží Vaše 
děti ročníkové vysvědčení na své základní škole, bude pobyt ukončen ve čtvrtek 27. 6. 
Zpáteční doprava bude zajištěna a děti přijedou na stejné zastávky, odkud odjížděly v 15,00 
hodin. Prosím berte tento čas jako orientační, počítejte s určitou časovou tolerancí (nelze být 
přesně v 15,00 současně na všech rozvozových místech). 
   

Při nástupu do kurzu předloží všichni žáci potvrzení o bezinfekčnosti a odpovědnosti 
za případné škody podepsané zákonným zástupcem. Potvrzení nesmí být starší než 2 dny. 
Potvrzení je přílohou tohoto sdělení. 

 

Pro ubytování na domově mládeže je nutné mít: 

pantofle na přezutí, sportovní obuv - do haly a na ven, dostatek oblečení (pro pohybové aktivity v 
hale nebo venku), ručníky, pyžamo, tepláková souprava, trička, spodní prádlo, ponožky, věci osobní 
hygieny, případně léky (pokud dítě pravidelně užívá) atd. 
 

Jednotlivé denní aktivity budou probíhat ve výukových střediscích praktického a teoretického 
vyučování v Hlušicích, Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou.  



Kurz GASTRO - pro zaměstnání v kurzu je nutné mít: 

2x bílé bavlněné triko, kalhoty (ideální bílé, čisté tepláky postačí), zástěra, pantofle, psací 
potřeby 
                                                                                      

Kurz SPECIÁL - pro zaměstnání v kurzu je nutné mít:  

2x bílé bavlněné triko, kalhoty (ideální bílé, ale tepláky postačí), zástěra, pantofle, 
pracovní oděv nebo starší oblečení do technické dílny, botasky – pevná obuv (nikoli pantofle 
nebo sandály) – vstup do potravinářských i technických dílen, proto dvojí oděv 
                                                                                      

Kurz TECHNIK - pro zaměstnání v kurzu je nutné mít:  

Pracovní oděv nebo starší oblečení, botasky – pevná obuv (nikoli pantofle nebo sandály) 
 

Kurz Matematika-Fyzika - pro zaměstnání v kurzu je nutné mít:  

Kalkulačka, tužka, pravítko, kružítko + dobrá nálada 
 

KAPESNÉ: pro vstup na kulturní akci 100,-Kč;  případně něco peněz na nákup pití (pití zdarma 
u snídaně, oběda, večeře) 
 

Časové schéma dne soustředění 

7,00 - 8,00 hygiena, snídaně  

8,00-12,00 odborný kurz  

12,00 - 14,00 oběd, polední klid  

14,00-17,00 odborný kurz  

17,00- 21,30  večeře, volno, volnočasové aktivity  

21,30 hygiena  

22,00-7,00 noční klid  
 

NĚKOLIK ZÁVĚREČNÝCH UPOZORNĚNÍ 

 Informace k soustředění, přehled dopravy, formulář potvrzení o bezinfekčnosti 
naleznete také na webové adrese http://www.sstrnb.cz/Esf/ESF5/index.htm 

 Neberte s sebou prosím žádné cenné věci a větší obnosy peněz. I menší obnosy 
peněz si raději uložte do trezoru ve vychovatelně domova mládeže.  Za případné 
ztráty peněz a věcí (např. mobilní telefon)neručíme. 

 Ještě jednou připomínáme – nezapomeňte na vytištěné a vyplněné prohlášení o 
bezinfekčnosti podepsané rodiči. 

 

Po obdržení tohoto dopisu v elektronické formě nám prosím potvrďte jeho 
přijetí.  Děkujeme. 

Těšíme se na naši dobrou spolupráci a Vašim dětem přejeme příjemný pobyt. 

 

Mgr. Jaroslava Kholová 
koordinátorka projektu    

http://www.sstrnb.cz/Esf/ESF5/index.htm

