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Řád adaptačního kurzu 
 

1. Adaptační kurz je součástí školního vyučování, platí pro něj školní řád upravený podle 
specifických podmínek kurzu. Je závazný pro všechny účastníky, kteří jsou povinni 
dodržovat i provozní řád ubytovacích prostor. 

 
2. Zvláště se zdůrazňuje přísný zákaz požívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek po 

celou dobu trvání zájezdu. V případě porušení tohoto zákazu bude student okamžitě z 
kurzu vyloučen a rodiče berou na vědomí, že studenta na vlastní náklady dopraví domů. 

 
3. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu 

(dechová zkouška a zkouška ze slin nebo moči) mého syna/dcery, existuje-li důvodné 
podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. 

 
4. Při přepravě jsou studenti povinni dbát pokynů pedagogického vedení a řidiče, zbytečně 

nevstávat ze sedadel, nechovat se hlučně a nebezpečně a udržovat čistotu a pořádek. V 
areálu RS jsou studenti povinni dbát pokynů pedagogického vedení a odborných 
specialistů. 

 
5. Přítomnost všech studentů na stanoveném denním programu je povinná. Účast na 

jednotlivých aktivitách je dobrovolná. 
 

6. Onemocnění a poranění hlásí každý účastník ihned členu pedagogického vedení. Studenti, 
kteří se programu neúčastní, nesmí bez dovolení vyučujícího opustit areál rekreačního 
střediska. 

 
7. Vzájemné návštěvy na chatkách (pokojích) po večerce jsou povoleny pouze se souhlasem 

pedagogického dozoru. 
 

8. Povinností každého účastníka je dodržovat pořádek a čistotu v ubytovacím prostoru a 
všech jeho zařízeních. 

 
9. Cenné předměty uloží účastníci podle pokynů vedoucího kurzu. Pokud tak neučiní, nesou 

za případné škody vlastní odpovědnost. 
 

10. Veškeré připomínky a stížnosti sdělují účastníci pedagogickému vedení. 
 

11. Škodu na zařízení ubytovacích prostor je povinen hradit ten, kdo ji zavinil. Zjištěné škody 
v chatce (pokoji) hradí společně všichni spolubydlící, škody v jiných částech areálu 
popřípadě všichni studenti. 

 
12. Řád adaptačního kurzu platí od nastoupení cesty až do jeho návratu. Jeho porušení může 

mít za následek podle stupně provinění i vyloučení z další účasti na kurzu bez nároku na 
vrácení zaplacených výloh jako i kázeňský postih podle školního řádu. 
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