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ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ 
 

Vážení rodiče, 

v září čeká Vašeho syna/ dceru důležitý krok v životě – nástup na střední 
školu a středoškolský typ studia. Abychom jemu/jí tento krok ulehčili a vytvořili 

pro něj/ni příjemné prostředí, pořádá škola adaptační kurz. 
 
Co je adaptační kurz a k čemu je užitečný? 

Adaptační kurz je zaměřený na zapojení každého studenta do skupinového 
dění v nově vznikající třídě. Cílem je vzájemné poznání se v jiném prostředí a 

aktivitách než ve škole. Adaptační kurz také pracuje s prvkem prevence 
nežádoucích jevů, které se mohou ve třídním kolektivu vyskytnout. Upozorňuje 
žáky na možná úskalí v průběhu studia a pomáhá hledat cesty jak se s nimi 

vyrovnat. 
Snahou adaptačního kurzu je pomocí předem připraveného, vyváženého 

programu nastartovat proces vzájemné spolupráce ve skupině a rychlejšího 
odhalení schopností a dovedností jednotlivců i celé skupiny. Při společné aktivitě 

přirozeně dochází ke změně v chování, postojích a mezilidských vztazích, které 
se v nové skupině teprve utvářejí. Žáci si tak mohou před začátkem školního 
roku vytvořit sociální vazby a lépe nalézt své místo ve třídě, snadno si zvyknout 

na nové prostředí a co nejrychleji se zapojit do života školy. 
 

V případě, že se Vaše dítě nebude účastnit adaptačního kurzu, 
nahlaste, prosím, tuto skutečnost do 5. 6. 2017 na sekretariátu školy 
telefonicky (585 556 111) či mailem (sladeckova@sslch.cz). 

 

 
Termín:  6. 9. - 8. 9. 2017  
Třída (obor):1.F, 1.M 
    

Místo:     Turistická ubytovna Pohořany (obec Dolany u Olomouce) 
 

Cena:  800,- Kč (ubytování, strava, doprava) 
Platbu proveďte do 21. 7. 2017 na účet školy:  

č. ú. 40632811/0100  
Variabilní symbol: uveďte datum narození dítěte  
ve formátu RRMMDD 

  Specifický symbol: 33122 
Do textové zprávy uveďte jméno a příjmení účastníka. 

 
Strava:  
V den příjezdu je zajištěná večeře. Druhý den je plná penze (snídaně, oběd a 

večeře). V den odjezdu snídaně. Součástí ubytovny je vybavená kuchyně, kde je 
možnost vaření. Obchod v obci není. V případě zvláštních požadavků na 

způsob stravování (např. dieta, bezlepková nebo vegetariánská strava), 
uveďte tuto skutečnost do návratky!  
 

Doprava:  
Tam: autobus (č. 89070111) odjíždí v 9:57 hod. od hlavního vlakového nádraží. 

Při individuální dopravě zákonný zástupce předá žáka osobně třídnímu učiteli 
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(tuto skutečnost je třeba oznámit telefonicky nebo mailem do školy nejpozději do 

31. 7. 2017). Přítomnost studenta na akci v den zahájení nejpozději 
v 10:30 hod.  

Zpět: stejný autobus – odjezd z Pohořan 8:40 hod. Čas ukončení akce je v 8:30 
hod. V případě individuální dopravy je opět nutné nahlásit tuto skutečnost do 
školy a osobně si žáka převzít. Předpokládaný čas návratu do Olomouce je 9:17 

hod.  
 

Sraz před odjezdem: 
Sraz bude nejpozději v 9:30 hod. před budovou HLAVNÍHO VLAKOVÉHO 
NÁDRAŽÍ v Olomouci u příslušné autobusové zastávky. Třídní učitel a 

pedagogický doprovod budou mít viditelnou ceduli s nápisem ADAPTAČNÍ KURZ. 
 

S sebou:  
 sportovní oblečení do přírody do každého počasí, pevné boty, přezůvky 
 OP, kartičku zdravotní pojišťovny 

 léky, které pravidelně užívá 
 hudební nástroje … 

 čaj, káva – možnost vaření 
 

 
Doplňující informace 

 

 Po celou dobu akce platí školní řád – viz. webové stránky školy 
 Dozor nezodpovídá za odcizení odložených osobních věcí. 

 V případě úrazu nebo nemoci bude rodič neprodleně informován, škola 
stanoví zdravotníka. V případě dřívějšího odjezdu z důvodu úrazu škola 
nevrací uhrazený poplatek. 

 Při práci se skupinou bude prováděna patřičná foto-dokumentace, která 
bude využita za účelem prezentace (nástěnky) a vyhodnocení adaptačního 

kurzu v rámci školy. 
 

Informace pro studenty – co vás čeká? 

„Čím víc do toho dáte, tím více můžete získat!“ 
 

Nabitý program s řadou outdoorových a indoorových technik a her za 
účelem poznání vašich budoucích spolužáků a pedagogů školy. Vždy bude 
dostatečný prostor pro reflexi, diskusi a vaší kreativitu, kterou můžete na 

adaptačním kurzu využít. Chce to jen trochu odvahy a chuť se zapojit. 
Podmínkou účasti na adaptačním kurzu je motivovaný, otevřený přístup 

a chuť se aktivně podílet na programu. Tak co vy na to….? 
 

 
Kontakt:  
Mgr. Jana Mičulková 

miculkova@sslch.cz 
mobil: 727 807 013 

škola: 585 556 111 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (1.F, 1.M) 
(zašlete poštou na adresu školy nejpozději do 5. 6. 2017) 

 
Přihlašuji syna/ dceru na adaptační kurz konaný 6. 9. – 8. 9. 2017 v Pohořanech, 

který je realizován Střední školou logistiky a chemie.  
 
Jméno a příjmení účastníka: ……………..…………………………………………………………………… 

 
Adresa: ………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefonický kontakt na zákonného zástupce: ……………………………………………………….. 
 

Zvláštní požadavek na stravu: ……………………………………………………………………………….. 
 
V ……………………………………    ……………………………………………… 

 
Dne ………………………………   podpis zákonného zástupce  

 
 

………….………………………… zde odstřihnout ……………..…………………… 
 
 

 
 

 

NÁVRATKA (1.F, 1.M) 
(odevzdejte při srazu)  

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa: ………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………….…………………………………………. 
 

 
Alergie:   ANO  X  NE            léky……………………………………….…………………………………. 

 
Další zdravotní omezení:  ANO  X  NE           léky………………………………………………… 
 

…………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  (1.F, 1.M) 
(odevzdejte při srazu) 

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

 
narozenému …………………………… bytem …………………………………………………………………… 

 
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) 
a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též 

známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se adaptačního kurzu na Pohořanech od 6. 9. do 8. 9. 
2017. 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé 

prohlášení bylo nepravdivé. 
 

 
V ……………………………………        ……………………………………………… 
 

Dne ………………………………  Podpis zákonných zástupců dítěte ze 
dne, kdy dítě odjíždí na akci. 

 

 
PROHLÁŠENÍ (1.F, 1.M) 

(odevzdejte při srazu) 

 
Student(ka) …………………………..……… se tímto zavazuje, že v době konání 

adaptačního kurzu bude dbát všech pokynů pedagogického dozoru a dodržovat 

bezpečnostní předpisy a pravidla při pobytu, přesunech a aktivitách 

realizovaných v budě i v přírodě. Po celou dobu adaptačního kurzu platí vnitřní 

řád školy. Bude respektovat zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných toxických a 

omamných látek. Taktéž bude respektovat zákaz pořizování fotografií nebo video 

záznamů prostřednictvím mobilních telefonů či jiným zařízením. Rodiče svým 

podpisem stvrzují, že se jejich syn nebo dcera může zúčastnit adaptačního kurzu 

a v době osobního volna se může pohybovat samostatně bez pedagogického 

dozoru.  

 
V ………………………………………….      Dne………………………………………………. 

 
  …………………………………………………….      …………………………………………………….. 

          podpis žáka              podpis zákonných zástupců 
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