Vážení rodiče,
obracím se na Vás ohledně dvoudenního adaptačního kurzu (rámcový program: viz druhá strana
tohoto dopisu), který naše škola pořádá pro žáky prvního ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní ruch.
Naším cílem je, aby se žáci seznámili mezi sebou navzájem, poznali třídního učitele a školního
metodika prevence, dále aby měli ve třídě kultivované vztahy mezi sebou, uměli řešit konfliktní
situace odpovídajícím způsobem, aby zkraje poznali, co od nich bude vyžadovat studium na střední
škole a jak se liší od základní školy (zejména v přístupu ke studiu a samostatnosti).
Tímto kurzem se snažíme, aby začátek studia na naší škole byl pro nové žáky co nejsnazší a pokud
možno bezproblémový. Součástí je také několik sportovních a zábavných aktivit.
Proto považujeme účast žáků na tomto kurzu za velmi důležitou.
Aby zajištění celého kurzu proběhlo úspěšně, potřebuji od Vás splnit následující:
1) odevzdat co nejdříve návratku s vyjádřením, zda Váš syn/ Vaše dcera na kurz pojede
2) zaplatit kurz do 15. června 2019 nebo i dříve
Cena kurzu: 900,- Kč (cena je přibližná, menší přeplatky nebo nedoplatky budou řešeny po návratu
Číslo účtu: 115-939750277/0100
Variabilní symbol: 92019
Do poznámek uveďte: jméno a příjmení žáka (velmi důležité !!!)
Musím totiž včas rezervovat ubytování, stravu, nahlásit pokud možno přesný počet účastníků a
zaplatit odpovídající zálohu – vše do začátku prázdnin, tedy do 30. 6. 2019. A to není možné bez Vaší
pomoci. Prosím Vás proto o včasné vyjádření k účasti Vaší dcery/ syna na kurzu i provedení platby.
V případě jakýchkoli dotazů můžete zavolat do školy nebo mi napsat mail.
Budu také přítomná na první schůzce rodičů žáků nastupujících prvních ročníků, která se bude konat
na Vesně, Tyršova 20, 5. června 2019. Návratku můžete odevzdat také zde.
Tento dopis najdete také na našich školních stránkách: www.sshsopava.cz
V Opavě dne 19. 4. 2019
Mgr. Stanislava Tettauerová, školní metodik prevence
Mail: tettauerova@sshsopava.cz
Tel: 553 711 628 (recepce)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte
NÁVRATKA K ADAPTAČNÍMU KURZU ZÁŘÍ 2019
(zakroužkujte správnou možnost)
Prohlašuji závazně, že se můj syn/ moje dcera (jméno-hůlkovým písmem)
…………………………………………………………………..
zúčastní / nezúčastní
adaptačního kurzu, který se bude konat v měsíci září 2019 v RS Zálesí, Berounská 668, Budišov nad
Budišovkou 747 87
Podpis zákonného zástupce:

Adaptační kurzy: září 2019/20
Místo konání: RS Zálesí, Berounská 668, Budišov nad Budišovkou 747 87
Doprava: objednaným autobusem
Sraz: před školní budovou Tyršova 34, Opava, v 7. 30 proběhne prezence
Termíny: 5. – 6. září 2019 (čt + pá), třídy 1.A, 1.B a 1.C
podle toho, do které třídy bude Vaše dcera/ syn zařazen(a).
Cena: 900,-Kč, v ceně 2 x oběd, večeře, snídaně, pitný režim – čaj, doprava
Způsob platby: na účet 115-939750277/0100
Pracovní tým: ŠMP - školní metodik prevence, třídní učitel, pověřený vyučující TV, školní psycholog
1. den
Příjezd: dopoledne, odložení věcí, ubytování, poučení o základních pravidlech chování na adaptačním
kurzu
 dopoledne: seznamovací aktivity ( interaktivní sezení, hry,…)
oběd, osobní volno, dokončit ubytování


odpoledne: sportovní aktivity a společenské aktivity (příprava večerního programu)

večeře, osobní volno, příprava večerního programu
večer: 19.30 – 22. 30
 program připravený třídou ve spolupráci s TU / možná procházka
 osobní volno do večerky
2. den
snídaně do 8. 30
 dopolední program ( interaktivní sezení a hry)
úklid pokojů, balení, oběd, odjezd domů asi ve 13. 00 autobusem
S sebou: teplé oblečení, deštník, léky, další jídlo a pití mimo předplacenou stravu, hudební nástroj
(např. kytara) vítán, hygienické potřeby, vše, čím byste mohli přispět k večerní zábavě (stolní hry,
monopoly, společenské hry….cokoli vás napadne).

