Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno

Adaptační kurz pro školní rok 2018/2019 - HT1A, HT1B
Základní informace:
Adaptační kurz je součástí preventivního programu školy. Je realizován mimo prostředí
školy a zúčastňují se ho jednotlivé třídní kolektivy se svým třídním učitelem. Jeho cílem je
zajistit příznivé klima v nově utvářených třídních kolektivech.
Žáci se poznávají při hrách a soutěžích, kdy si navzájem pomáhají a spolupracují. Kurz
napomáhá k navázání přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se více dovídají o sobě
i o svých učitelích.

Termín: 19. – 20. 9. 2018
Místo: CAMPING BALDOVEC s.r.o. (Baldovec 319, 798 62 Rozstání)
http://www.baldovec.cz/cz/sluzby-pro-skoly
Sraz k odjezdu: 19. 9. 2018 v 8:00; Brno, Charbulova 106 – před budovou školy
Příjezd: 20. 9. 2018 v 11:30; Brno, Charbulova 106 – před budovou školy
Doprava: dálkový autobus
Třídy: HT1A, HT1B
Program: a) zajišťují:
 Lukáš Ovečka, e-mail: lukas@oveckovi.cz, tel.: +420 606 917 096,
 http: www.oveckovi.cz
 metodici prevence ve spolupráci s třídním učiteli
Program: b) zahrnuje:
 týmové hry, lanové aktivity, další aktivity pro stmelování kolektivu
Ubytování: moderně vybavené chaty uprostřed přírody s vytápěním a vlastním sociálním
zázemím
Stravování: oběd a večeře (19. 9.), snídaně (20. 9.), po celou dobu kurzu je pro žáky zajištěn
pitný režim
S sebou: OP, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, zdravotnický balíček (obvaz, náplast,
užívané léky), sportovní/turistické oblečení a obuv (i do deště), obuv do vnitřních prostor
chaty (přezůvky, tenisky…), svačinka, kapesné, pláštěnka, psací potřeby, potvrzení
o bezinfekčnosti s datem nástupu do kurzu - 19. 9. 2018
Cena: celkem 900,- Kč (rodiče zaplatí 550,- Kč; 350,- Kč hrazeno z projektu)

!! Nutné hotově uhradit částku 550,- Kč na setkání s rodiči !!
nebo nejpozději do 19. 6. 2018 hotově uhradit (po domluvě) vedoucím kurzu
Vedoucí kurzu: Mgr. Lubomír Šíbl (sibl@ssposbrno.cz, tel. č. 777 154 148) Mgr. Jaroslav
Šrejma (srejma@ssposbrno.cz; tel. č. 732485476)

