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ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍKY – 2018/2019

Vážení rodiče,
pro naše nové žáky pořádáme každoročně a d a p t a č n í k u r z . Cílem adaptačního kurzu je urychlit období
přechodu žáků ze základní školy na střední školu. Víme, že nový začátek, na škole a v kolektivu může být
náročný. Minulé, úspěšné ročníky adaptačního kurzu nám však neustále ukazují, že nová přátelství, která by
se ve škole navazovala dlouhé měsíce, lze nastartovat během několika dnů.
Mezi hlavní cíle adaptačního kurzu patří neformální seznámení se se spolužáky, s třídním učitelem a získání
informací o škole a o úskalích spojených se studiem.
Každý den jsou na programu sportovní aktivity (soutěže mezi třídami v netradičních sportovních odvětvích,
pěší turistika, turnaje), stmelovací aktivity (hry s prvky zážitkové pedagogiky, zaměřené na seznámení a
formování kolektivu), diskuze a besedy. Nedílnou součástí je i problematika sociálně-patologických jevů
(šikana, drogové závislosti, xenofobie atd.) a slušného chování ve společnosti.
Ve školním roce 2018/2019 se bude adaptační kurz konat v měsíci září 2018.
Cena za ubytování, dopravu a stravu (plná penze) bude činit 1500 Kč na žáka. Vzhledem k tomu, že akce je
připravována ve spolupráci s vedením školy, zaměstnanci Pedagogicko-psychologické poradny, třídními učiteli
a dalšími odborníky, kteří se budou podílet na organizaci a obsahu celé akce, Vás prosíme, abyste ústřižek
s vyznačením, zda se Vaše dítě zúčastní (nezúčastní) adaptačního kurzu, odevzdali třídnímu učiteli
prostřednictvím svého dítěte při zahájení školního roku 2017/2018 (3. září 2018).
Adaptační kurz bude hrazen na účet školy č. 41435561/0100 do 14. září 2018. Bližší informace sdělí žákům své
třídy třídní učitel na začátku školního roku.
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