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ADAPTAČNÍ KURZ 
 
Vážení rodiče, 
 
chtěli bychom Vás informovat o adaptačním kurzu, který pořádáme pro žáky 1. ročníků naší školy. 
 
Kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží 
k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou, seznámili se i s jejich novými učiteli nebo 
aby učitelé, zejména třídní učitel, získali lepší přehled o fungování třídy. Je mnohem snadnější 
a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře než se s nimi seznamovat v lavicích. Po přechodu 
ze základní na střední školu jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim 
pomůže se rozkoukat.  
 

Adaptační kurz a jeho cíle: 
 

• dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině; 

• dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny; 

• možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině; 

• předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, alkoholismus, protidrogová 
prevence, aj. 

 
Každý adaptační kurz má přesně daný řád a jeho součástí jsou hry na seznámení, rozvoj komunikace, 
důvěry a spolupráce. 
 

Cena zahrnuje: 
• Plnou penzi, včetně dvou svačin, pitného režimu a snídaní – v případě potřeby je možné zajistit 

dietní stravování (bezlepková dieta, vegetariánská strava – nutné informovat vedoucího kurzu 
předem). 

• Ubytování v budově případně v chatkách. Postele jsou vybavené ložní soupravou 
(doporučujeme vzít vlastní spací pytel). V případě chladného počasí topení. Více informací o 
areálu naleznete zde http://brezova.istan.cz/1-virtualni-prohlidka.html. 

• Dopravu – autobus. 

• Práci školených a certifikovaných lektorů, materiály. 

• Exkurze – Mezinárodní strojírenský veletrh Brno (05.10.2022) 
 

Organizační pokyny: 
• termín: 03.-07.10.2022; 

• místo: Outdoor Resort Březová; 

• cena: 4 200,-Kč, konečné vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu. 

• Před odjezdem dítě odevzdá vedoucímu kurzu/třídnímu učiteli přiložený formulář pro 
zdravotníka, prohlášení o bezinfekčností a prohlášení o odpovědnosti za škody. Formuláře 
podepisuje zákonný zástupce dítěte.  

• Účastník bude mít s sebou věci z doporučeného seznamu věcí.  

• Odjezd: 03.10.2022, sraz 7:30 autobusová zastávka (U Červených) naproti ALZE, odjezd 8:00 
hodin. 

• Příjezd: předpokládaný příjezd 07.10.2022, 12:00 – 12:30 hodin, tamtéž. 
 

mailto:info@sps-ko.cz
http://www.sps-ko.cz/
http://brezova.istan.cz/1-virtualni-prohlidka.html


Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 
 

SPŠS a JŠ Kolín IV e-mail: info@sps-ko.cz  č. ú: 9276170247/0100 
Heverova 191 telefon: 321 743 000 IČO 486 658 60 
280 02 Kolín IV www.sps-ko.cz IZO 600007171 
   
 

2 

Seznam doporučených věcí: 
• občanský průkaz; 

• průkaz zdravotní pojišťovny; 

• repelent;  

• kapesné cca 300,- Kč; 

• prohlášení o bezinfekčnosti + formulář pro zdravotníka + prohlášení o odpovědnosti za škody 
podepsané zákonným zástupcem (1 papír); 

• léky, které žák trvale užívá; 

• 2x pevná obuv na sportování a turistiku; 

• přezuvky; 

• bunda, pláštěnka; 

• trička, tepláková souprava, mikina, horší oblečení na paintball – dlouhé nohavice a rukávy – 
potravinářská barva po opakovaném praní zmizí; 

• náhradní oblečení pro případ promočení; 

• baterka; 

• láhev na pití – PET láhev; 

• hygienické potřeby; 
Upozornění pro rodiče – nedávejte dítěti s sebou cenné věci, za poškození či ztrátu věcí škola 
neodpovídá.  

 

Co program adaptačního kurzu POHODA plus obsahuje: 
• vysoká lana; 

• paintball; 

• lukostřelbu; 

• rafty; 

• lezecká stěnu; 

• večerní program (film nebo diskotéka); 

• tým park; 

• skok do neznáma; 

• air soft; 

• jízda na koních 
 
Součástí pobytu je i exkurze – Mezinárodní strojírenský veletrh Brno (05.10.2022) - doprava je zajištěna 
a je v celkové ceně. 
 
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Mgr. Jana Skřivánková 
vedoucí adaptačního kurzu 

721 611 275 

 

mailto:info@sps-ko.cz
http://www.sps-ko.cz/

