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         V Havlíčkově Brodě 12. 6. 2018 

 

Adaptační dny 

 

Vážení rodiče, 

 

Váš/e syn/dcera byl/a přijat/a ke studiu na naší škole, kde bude po dobu několika let se svými 

spolužáky trávit spoustu času. Aby spolužáky co nejrychleji a nejlépe poznal/a, aby mezi nimi 

vznikly přátelské vztahy, organizuje škola adaptační dny. Ty jsou určeny všem žákům  

1. ročníků, probíhají v době vyučování, proto jsou pro žáky povinné. 

 

Adaptační dny mají tyto cíle: 

 

 pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu 

 učit je spolupracovat a vytvořit pocit sounáležitosti ke třídě i ke škole 

 rozvíjet pozitivní klima ve třídě 

 vzájemné poznání 

 

 

A. Důležité informace: 

 

Adaptační dny probíhají ve dvou po sobě jdoucích dnech a uskuteční se na začátku školního 

roku – v prvním zářijovém týdnu v prostorách školy a jejím okolí. 

 

Pro třídu 1. L bude první adaptační den v úterý 4. 9. 2018 od 8:10 – 16:00 hodin. Druhý 

adaptační den bude probíhat ve středu 5. 9. 2018 od 8:10 – 12:00 hodin. 

 

Pro třídu 1. A bude první adaptační den ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 8:10 – 16:00 hodin. Druhý 

adaptační den začne v pátek 7. 9. 2018 v 8:10 hodin a bude ukončen v 12:00 hodin. 

 

V rámci adaptačních dnů proběhne jeden společný oběd ve školní jídelně (první adaptační 

den), dále budou v rámci adaptačních dnů probíhat společné aktivity žáků, se kterými jsou 

spojeny určité finanční náklady. 

 

Cena adaptačních dnů bude cca 100 Kč. 
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Třídní učitelé si tuto částku vyberou od každého žáka již v pondělí 3. 9. 2018! Neutracené 

peníze budou žákům zpět vráceny, případně po dohodě uloženy ve třídním fondu. 

 

B. Program: 

 

Přesný rozpis programu dostanou žáci v září po příchodu do školy. Je nutné počítat s tím, že 

část programu adaptačních dnů se bude odehrávat v tělocvičně, případně i venku. Celý 

program je uspořádán do bloků a her, je časově náročný, proto Vás prosíme, aby žáci ponechali 

doma videohry, tablety, drahé šperky a notebooky. Alkohol, cigarety a jiné psychotropní látky 

jsou přísně zakázány! 

 

C. Co vzít s sebou: 

 

 mikinu či svetr, bundu 

 sportovní obuv 

 přezůvky 

 sportovní oděv 

 šátek 

 funkční propisku, pastelky, blok 

 lepidlo, papír, nůžky 

 dobrou náladu 

 rodiči podepsané prohlášení 

 nápoj a svačinu 

 

 

 

Na setkání se žáky prvních ročníků a na příjemně strávené adaptační dny se za celý tým těší 

výchovný poradce, třídní učitelé a další vyučující, stejně jako ředitelka školy. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Zimplová 

Schválila: Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy 

 

  


