
 

   

INFORMACE K ADAPTAČNÍMU POBYTU 
 

Od poloviny září se postupně pro všechny třídy 1. ročníků uskuteční adaptační seznamovací 

pobyt. Akce je povinnou součástí výuky a je organizována naší školou jako prevence proti 

rizikovému chování mládeže. Za pomoci odborných pracovníků na základě zážitkových 

stmelovacích her, modelových aktivit a kolektivních diskusí provádíme sociometrickou 

diagnostiku, směřující k lepší vzájemné spolupráci žáků a třídního učitele, kterému dále 

pomáhá efektivněji působit na vytváření nově vznikajícího kolektivu. 

Na zmíněný třídenní kurz přispívá zřizovatel formou grantu a naše škola. 

Místo konání: lokalita Dračí Skála, Horní Orlice 72 

Ubytování je v budově s centrálním topením + zateplené sruby. Součástí budovy je plně 

vybavené sociální zařízení, společné i kabinkové sprchy. 

Termín: 14. 9. – 9. 10. 2020 (přesný termín dle rozpisu po třídách, vždy 3 dny/2 noci) 

Cena pobytu:   1 400,- Kč bez dopravy; strava zahrnuje snídani, oběd, svačinu, 1. a 2. večeři.  

Pokyny k platbě: 

Částku je nutné uhradit na účet školy: číslo účtu  23134511/0100 , variabilní symbol: 17, 

zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení žáka. 

Platba za adaptační pobyt musí být na účet školy připsána nejpozději 4. 9. 2020. V příkazu 

k úhradě je nutné vyplnit správně číslo variabilního symbolu a zapsat do zprávy pro 

příjemce  jméno a příjmení žáka.  V případě, že bude chybět VS nebo zpráva pro příjemce, 

popřípadě bude uvedeno chybně, nebude možné platbu přiřadit a ta bude vrácena na 

odesílající účet. 

Doprava bude hromadně vlakem, každý účastník si hradí dopravu sám (cca 200,- Kč dle 

uplatněné slevy studenta). 

Povinné vybavení:  přezůvky do budovy 

   pláštěnka/nepromokavá bunda 

   dostatečně teplé oblečení (podzimní pobyt v horách) 

   dvoje pevné boty na pohybové aktivity (pro případ promoknutí) 

   (volte oblečení a boty, které se mohou zašpinit)  

   spacák pro málo otužilé žáky (peřiny jsou lehké a určené na léto) 

   ručník, hygienické potřeby 

   šátek na herní aktivity 

   svítilna/baterka 

   hudební nástroj, společenské hry (dle vlastního uvážení) 

 

Během kurzu je zakázáno v místě pobytu požívání alkoholických nápojů, omamných látek, 

kouření a přinášení nebezpečných zbraní nebo manipulace s nimi. Po celou dobu trvání 

kurzu platí školní řád. 

 

V případě, že se žák adaptačního pobytu nezúčastní, musí doložit svoji nepřítomnost jako 

absenci ve škole – tedy lékařským potvrzením. 


