
 

Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem. 

2. turnus 

Základní informace o projektu „Bez obav na střední školu“ pro žáky 1. A, 1. B, 1. C 
 

Žáci 1. A, 1. B a 1.C přijdou do školy 7. 9. 2022 do své kmenové třídy nejpozději v 7:50 h a budou absolvovat 

program dle pokynů třídního učitele. 

 

Místo realizace projektu:  RS Termit 25, Bezdězská 260, 472 01 Doksy 

Termín:    2. turnus – třídy 1. A, 1. B a 1.C od 7. září do 9. září 2022 

 

Kontakt na vedoucí akce:  Mgr. Jitka Burdová – burdova@oaulpar.cz  

Kontakt na metodika prevence:   Mgr. Šárka Hefertová – hefertova@oaulpar.cz 

Kontakty na studijní oddělení: 475 316 811, 475 316 812 

 

Sraz žáků 1. ročníků – 2. turnusu – se zavazadly je dne 7. září 2022 ve škole v Pařížské 15, Ústí nad Labem, 

nejpozději v 7:50 h v příslušné kmenové třídě. Po vyřízení nezbytných formalit odchod z budovy školy na 

stanoviště odjezdu k tiskárně Jiří Bartoš – SLON, s. r. o. s třídním učitelem a dalším pedagogickým dozorem 

cca v 8:30 h a odjezd do Doks. Návrat bude dne 9. září 2022 cca mezi 11.00 h a 12.00 h na stejné stanoviště 

v Ústí n. L. Stravování začíná obědem, končí snídaní. Každý účastník musí zaplatit 1250 Kč na úhradu části 

nákladů a zákonný zástupce musí s účastí syna/dcery na projektu souhlasit. Povinná výbava (cennosti 

ponechat doma):  

 

• reflexní značení na oblečení či reflexní páska 

• teplý spacák, případně polštářek (povlečení je k dispozici, v ceně) 
• teplé sportovní oblečení do přírody na 3 dny, pláštěnka či deštník 

• jednobarevné tričko, na které se bude psát – barvy triček: 1. A - zelená, 1. B - červená, 1. C - modrá 

• vhodná sportovní obuv (i náhradní), hygienické potřeby, plastová lahev na pití 

• šátek, baterka, propisovací tužka, jeden barevný fix nebo pastelky, značkovací fix na prádlo  

 

Upozornění: Každý žák musí mít s sebou kartičku pojištěnce či její kopii a všichni, kteří již dosáhli věku 

15 let, i občanský průkaz. Ubytování je zajištěno v chatkách určených k letnímu pobytu. Deštníky (pláštěnky), 

nepromokavá obuv a velmi teplé oblečení jsou nezbytné zejména pro případ nepříznivého počasí. V rámci 

pobytu budou mít žáci zajištěny snídaně, obědy, odpolední svačinu a večeře. V areálu je zpravidla po každém 

jídle otevřen malý bufet, kde si lze koupit balené pití, sladkosti, mražené výrobky, chipsy aj. Proto 

doporučujeme jen přiměřené množství vlastních zásob.  

 

Třída Třídní učitel Kmenová třída Peer (asistent TU) 

1. A Mgr. Ludmila Ebertová č. 209 (2. patro)  

1. B Mgr. Lucie Krejčová č. 216 (2. patro)  

1. C Ing. Blanka Čačaná č. 217 (2. patro)  

 

 

Změny vyhrazeny. 
 


