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Vážení rodiče, 

naše škola každoročně pořádá pro žáky 1. ročníku adaptační kurz, jehož pořádání 

se stalo již neodmyslitelnou tradicí. Záloha a zároveň předpokládaná plná cena za kurz je 

stanovena na částku 1 450,--Kč, kterou, prosíme, uhraďte do 13. srpna 2021 převodem 

na náš účet č. 14637811/0100. 

Přidělený variabilní symbol pro platbu obdržíte e-mailem. 

O příspěvek na tuto akci lze požádat zaměstnavatele úhradou z Fondu kulturních  

a sociálních potřeb nebo u zdravotních pojišťoven. 

        Děkujeme. 

 

A následující informací bychom rádi oslovili Vaši dceru/Vašeho syna. 
 

Milý žáku, milá žákyně, 

určitě budeš souhlasit, že není nic příjemnějšího, než začít studium na nové škole 

nějakým neformálním způsobem. Protože jsme stejného názoru, připravili jsme pro Tebe 

a Tvé spolužáky adaptační kurz. Cílem tohoto kurzu je bližší poznání a seznámení se 

navzájem. Zahraješ si zde seznamovací, týmové a kooperativní hry. A tak se možná hned 

zpočátku dozvíš, kdo je kdo, na koho se budeš moci spolehnout a s kým máš společné 

zájmy. 

Jistě se přesvědčíš, že učitelé na nové škole nejsou nepřátelé, které je nutno 

porážet. I oni se dokážou bavit, rozumějí Tvým potřebám a ctí Tvé názory. Zjistíš, že se 

jich nemusíš obávat – taky chodili do školy...  

          
A teď pár informací! 

 Kdy se jede?  6. 9. – 8. 9. 2021 

 Kam se jede?  Hotel Moravice - http://www.hotelmoravice.jeseniky.com/ 
 Odkud se jede? z parkoviště před Billou (Legionářská ulice) 

 V kolik se jede? sraz v 9:30 hodin, odjezd v 10:00 hodin 

 Návrat?  do 14:00 hodin; tamtéž 
 
 

Co s sebou: 

 oblečení, obuv a malý batoh na horský výlet za pěkného i horšího počasí; 

 hygienické potřeby, které běžně používáš doma; 

 další nezbytné potřeby – přezůvky, tužku, pastelky nebo barevné fixy, šátek na oči, 

zavírací špendlík, kolíček na prádlo; 

 důležité věci – léky, které užíváš, průkaz totožnosti a zdravotní průkaz pojištěnce. 

 

 

Na setkání s Tebou se těší 

        Mgr. Vít Urbánek, Ph.D. 

za realizační tým adaptačního kurzu  
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