
                              Vážení rodiče, 
 

V rámci adaptačního kurzu pro 6. ročníky, jsme v školním roce 2014-15 zapojili  do této akce několik žáků 

osmých a devátých ročníků. Jejich úkolem bude vytvořit přátelské prostředí pro mladší spolužáky a podílet se na 

přípravě, průběhu i  hodnocení celého projektu. Tato zkušenost by jim měla pomoci při další práci ve školním parlamentu 

i třídním kolektivu. 

Cíle našeho programu: 

 vytvořit z nově vznikajícího kolektivu skutečnou partu 

 sblížit již na počátku děti a třídní učitele (postavit je ne jednu stranu pomyslné barikády a nestavět je 

zbytečně proti sobě) 

 usnadnit dětem přechod na druhý stupeň ZŠ a zvyknout si na poněkud jiný přístup od učitelů 

 

K tomu všemu by nám měly pomoci  principy zážitkové pedagogiky, kooperační hry, rozehřívací hry a jiné techniky 

práce s nově se utvářejícím kolektivem, které budeme na tomto programu používat. S dětmi bude na tomto programu pracovat též 

psycholog z Pedagogicko psychologické poradny, který s jednotlivými třídami absolvuje program na podporu zdravých sociálních 

vazeb ve skupině. 

Po započtení finanční dotace bude  cena, kterou účtujeme Vám rodičům 0,- Kč.(dotace 750Kč bude hrazena z prostředků 

žákovského parlamentu) Děti na program odjíždí v úterý 2. 9. ráno – sraz je v 7:45 před školou (děti z parlamentu). Zpět děti 

přijedou v pátek 5.9.  okolo 11:30. V rámci kurzu mají zajištěnu plnou penzi 

. 

Stranou nechceme nechat ani Vás rodiče. Rádi bychom Vás pozvali na čtvrtek 4.9. od 18 hodin  přímo do dějiště 

programu – do RS na Častoboři. Čeká na Vás připravený program. (rodiče osmáků a deváťáků – pokud budete mít zájem, jste 

samozřejmě vítáni.) 

 

Informační schůzka pro žáky proběhne 1. září 2014 v 9 hodin. (upřesníme, kdo pojede autobusem a kdo autem – 

musíme připravit aktivity pro děti, než přijede autobus.) 

 

 

A na závěr trochu administrativy. Pro každý více než třídenní pobyt dětí je třeba potvrzení od rodičů, že dítě není 

nemocné. Rádi bychom také přibližně věděli na kolik z Vás rodičů se můžeme těšit Vyplňte tedy prosím, níže uvedené řádky, 

odstřihněte je a pošlete po Vašem dítěti zpět do školy. 

 

 

…………………….……zde odstřihněte a zašlete do školy do 1. září  2014 ……………….………………………. 

 

 

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 se adaptačního kurzu od 2. 9. do 5. 9. 2014 zúčastnit. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V …………………………….. dne……………………………….. 

 

       

Telefon, na kterém jsem k zastižení:  …………………………………… 

 

        ……….……………………………  

 

         Podpis rodičů (zákonných zástupců) 

 

……………………….……zde odstřihněte a zašlete do školy do konce června 2014 ……………….………………. 

 

 

Souhlasím / nesouhlasím s tím, aby se moje dcera / můj syn …………………………………………. výše uvedeného 

adaptačního kurzu zúčastnil.    

 

Souhlasím/ nesouhlasím aby můj syn dcera odjeli na Častoboř  osobním autem s panem učitelem Jaromírem Hesem. 

 

 

 

                                                                                    Podpis rodičů: …………………………………………………… 

 

s



Ahoj kamaráde!  

Blíží se naše velké společné dobrodružství a proto ti právě teď chceme doporučit  co si vzít s sebou na kurz a nezapomenout 

doma !!!  

 

 dobrou náladu (to hlavně!) 

 osobní léky, pokud nějaké užíváš 

 kartičku zdravotní pojišťovny (může být kopie) 

 baterku 

 pláštěnku 

 sportovní obuv – alespoň 2x, spíš starší, 1 pevnější nepromokavou 

 šusťákovou soupravu, šusťáky, tepláky 

 svetr, mikinu 

 3 trička s krátkým rukávem, tričko s dlouhým 

 plavky, kraťasy, elasťáky 

 ručník, kapesníky, hygienické potřeby, toaletní papír 

 osobní prádlo, ponožky, min. 1 teplé 

 šátek!!!!, kšiltovku, čepici, sluneční brýle, krém na opalování 

 repelent 

 pyžamo nebo teplákovku na spaní 

 nůžky 

 propisku, fixy, blok 

 peníze v přiměřeném množství 

 sušenky (ale nemusíš) 

 zavírací špendlík, provázek 

 spacák 

 obyčejnou tužku 

 

Tak to je asi vše, co bys měl mít (z našich skromných požadavků , pokud Tě však napadne něco dalšího, co by se Ti 

nebo nám všem mohlo na kurzu hodit, tak to klidně přibal (ale postel nechej prosím doma!). 

 


