
Bližší informace k Motivačním dnům Litoměřice 2018 
 
Termín: 04. 09. – 07. 09. 2018 (úterý – pátek) 
přesný čas odjezdu a příjezdu bude upřesněn 
 
Místo:  
Adresa: Skautská základna Mentaurov 
Mentaurov 225 
412 01 Litoměřice 
 
 
 
Platba: ve výši 1200,- Kč uhraďte do 24. 8. 2018 převodem na účet 
 
č.účtu 22137331/0100, do sdělení pro příjemce je nutné napsat – jméno žáka, třídu, MD 
 
Cena zahrnuje: dopravu z Chebu do místa konání a zpět, ubytování 
 
Ubytování: ve vícelůžkových pokojích  
 
Materiální vybavení: 
spací pytel, polštářek, prostěradlo (možnost zapůjčení kompletních lůžkovin za 70 Kč / osoba, 
k dispozici pouze v omezeném množství) oblečení a obuv, dle počasí, 
kartička pojištěnce, oblečení do budovy, přezůvky, společenské hry, hygiena, psací potřeby, 
poznámkový blok, léky, které pravidelně užíváte, 
finanční hotovost dle individuální potřeby  
 
Nedoporučuji: mobilní telefon, mp3, tablet, … 
(za ztrátu nebo poškození nikdo neručí !!!) 
Důležité upozornění: 
Při porušení denního řádu motivačních dnů bude žák/žákyně poslán/-a na 
náklady zák. zástupce domů (zák. zástupce si žáka osobně vyzvedne v místě 
konání motivačních dnů)!!! 
 

Náležitosti: v den odjezdu (před nástupem do vlaku) nutno odevzdat vedoucímu 
kurzu: 
- prohlášení o bezinfekčnosti 
- fotokopii kartičky pojištěnce 
- zák. zástupcem a žákem podepsané poučení o chování 
 

Žáci, kteří se nemohou zúčastnit MD, musí písemně požádat ředitele školy o uvolnění z MD a svou 

neúčast řádně zdůvodnit. Žádost podepíše i zákonný zástupce žáka. 

 
Pedagogický dozor: 
Mgr. Hana Kolditzová, 776 738 962 (kolditzova@szsavoscheb.cz ) 
Mgr. Petra Peroutková, 739 022 051 (peroutkova@szsavoscheb.cz ) 

mailto:kolditzova@szsavoscheb.cz
mailto:peroutkova@szsavoscheb.cz


POUČENÍ ŽÁKŮ O PŘEDPISECH A POKYNECH K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A 
ZDRAVÍ ŽÁKŮ NA MD 
 
Pravidla chování v autobuse a ve vlaku 
 

- Pokud je mi pravidelně špatně při jízdě vozidlem – informuji učitele a po poradě s ním, 
  rodiči a lékařem si vezmu příslušné léky 
- Chovám se slušně a nehlučím 
- Zachovávám pořádek 
- V případě nevolnosti, či jiných zdravotních problémů, neprodleně upozorním učitele 
- Při jízdě neopouštím své místo, pokud to není nutné ze zdravotních či jiných závažných 
  důvodů 
- Při vystoupení z autobusu, vlaku se nejprve rozhlédnu a postavím se ke skupině (učiteli) 
  a vyčkám na další instrukce 
- Při nakládání a vykládání zavazadel dbám o bezpečnost vlastní i ostatních 
- Se zavazadly nakládám opatrně 
 
Pravidla chování na motivačních dnech : 
 

- Nekonzumuji alkohol, drogy a cigarety 
- Vždy dbám pokynů učitele – jakékoli neuposlechnutí bude znamenat okamžité  
   vyloučení z kurzu na vlastní náklady rodičů. 
- Dodržuji kázeň, řád motivačních dnů, řád služeb, režim dne 
- Nikdy sám neopouštím skupinu bez vědomí učitele 
- Dbám na správné teplé oblečení a nepodceňuji možné změny počasí 
- Nepřeceňuji své síly 
- Na výletech se pohybuji nejméně v trojicích 
- Každé zranění hlásím učiteli! 
 
V případě závažného onemocnění mého dítěte jsme povinni odvézt dítě na vlastní 

náklady. Rozhodnutí o nutnosti odvozu je plně v kompetenci zdravotníka nebo  

vedoucího MD. 

Pokud naše dítě způsobí hmotnou škodu na majetku, bude tato škoda uhrazena z pojistky 
rodiny nebo hotově. 
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že můj syn/dcera byl/a řádně a důkladně poučen/a o bezpečnosti a 
chování během pobytu na motivačních dnech konaném ve dnech 04. – 07. 09. 2018. 
 
Jméno žáka/žákyně (čitelně): …………………………………. 
Dne: ………………….. v: …………………………… podpis zákonného zástupce: ……………………..………… 

 

 

 



Prohlášení 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ................…………………………………….... 

narozenému.............…….………. bytem ………………………………………….................…… 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění /průjem, teplota apod./ a okresní hygienik 

ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se MD  od.......….....……..do…………........ 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby prohlášení bylo nepravdivé. 

Telefon zák. zástupců: _____________________________________________________ 

V ......….......………..dne............... ................................................ 

podpis rodičů (zák. zástupců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řád motivačních dnů 
 
1. Motivační dny jsou součástí školního vyučování. Platí pro ně školní řád, který se 
upravuje na specifické podmínky motivačních dnů. Žáci jsou povinni, na chatě, cestě tam a 
zpět dodržovat tento řád, dále pak dodržovat řád hotelu, na kterém jsou ubytováni, plnit 
pokyny vedoucího kurzu, ostatních pracovníků kurzu a pracovníků hotelu. S personálem 
hotelu jednáme zdvořile a slušně. 
 
2. Účast všech žáků na stanoveném denním programu a výcviku je povinná. 
 
3. Opustit skupinu není povoleno bez souhlasu pedagogického dozoru. 
 
4. Onemocnění a poranění hlásí každý účastník MD ihned vedoucímu kurzu. 
 
5. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem. 
 
6. Žáci, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. 
 
7. Povinností každého účastníka MD je dodržovat čistotu a pořádek na pokojích i ve 
společenských místnostech a hygienických zařízeních. Větrání pokojů, uzavírání 
vodovodních kohoutů atd. se řídí pokyny vedoucího a správce hotelu. 
 
8. Žáci se schází ve společenských místnostech, vzájemné návštěvy na pokojích jsou 
zakázány. 
 
9. Kouření, pití alkoholických nápojů a užívání návykových látek je zakázáno! 
 
10. Škodu na zařízení hotelu je povinen uhradit ten, kdo ji zavinil, nezjištěné škody na 
pokojích uhradí společně všichni spolubydlící. Závady zjištěné na pokojích – 
ubytovacích prostorách – po příchodu je třeba ihned ohlásit vedoucímu kurzu. 
 
11. Denně je třeba dodržovat dobu nočního klidu. 
 
12. Svá přání a stížnosti sdělují všichni účastníci MD pedagogickému dozoru nebo 
vedoucímu kurzu, kteří je tlumočí vedoucímu hotelu.  
 
13. Porušení řádu MD se trestá podle stupně provinění až po vyloučení  provinilce z dalšího 
pobytu na kurzu – bez nároků na vrácení zaplacených výloh. Pro vyloučeného účastníka 
kurzu jsou rodiče povinni si přijet. Ředitel školy je o tom ihned informován. 
 

 

V Chebu:                                                                             Vedoucí  kurzu: 

 


