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Adaptační kurz šestých tříd 
 

 
Adaptační 

kurz šesťáků 
STŘELSKÉ 
HOŠTICE 

TERMÍN:  

8. – 13. 9. 2013 

ČÍSLO AKCE 
/specifický 
symbol/:  
201317 

 VI. A,B 

Adresa: 
Škola v přírodě a školní jídelna 
Střelské Hoštice 100 
tel. 383 399 727, 728 157 014 
 

 

Holky a kluci, čeká nás príma týden plný zážitků! Bude moc dobré, když pojedeme všichni. Vaši třídní učitelé. 
 

VI.A - Jan Mazůrek a Linda Tagwerkerová                     VI.B - Martina Macháčková a Jana Böhmová 
 
 
 

Cílem kurzu je nastartování vztahů mezi žáky pro dlouhodobé fungování v nově 
utvářeném třídním kolektivu a vztahů mezi žáky navzájem i žáky a jejich učiteli. 
Outdoorovou náplní kurzu bude rafting na řece Otavě, překonávání lanových překážek, 
orientace v terénu a práce s busolou.  
Hlavní bloky budou doplněny drobnými obratnostními a stmelovacími pohybovými hrami.  
Náplň indoorových aktivit bude zaměřená na spolupráci třídního kolektivu se školním 
psychologem Kateřinou Fořtovou. Tyto aktivity jsou zaměřeny 
zejména na rozvoj komunikačních dovedností v kolektivu a 
vytvoření bezpečného komunikačního prostředí v rámci 

třídního kolektivu.  
 

Kurz se bude konat ve Střelských Hošticích, v areálu školy v přírodě. 
 

Areál leží na břehu řeky Otavy, mezi městy Horažďovice a Strakonice. Součástí 
objektu je řada společenských místností. V areálu je k dispozici  travnaté fotbalové 
hřiště, hřiště na volejbal, 2 tenisové kurty s umělým povrchem a dětské hřiště.   
 
Lokalizace: na břehu řeky Otavy, Střelské Hoštice 100, okres Strakonice 
(silnice č. 22 ze Strakonic) 
Stravování: zajištěna plná penze, 5x denně strava včetně pitného režimu 
 

Cena kurzu: 2350,- Kč   
Zahrnuje dopravu, ubytování, stravu. Program je podpořen 
prostředky projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. 
 
Účastník námi organizovaných akcí musí mít vystaven Posudek o zdravotní 
způsobilosti, který potvrzený ošetřujícím lékařem má platnost jeden rok. Těsně před 
odjezdem nezapomeňte potvrdit PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. 

 

Pobyt uhraďte do 5. září 2013  (pobyt můžete hradit již nyní od června 2013) – specifický symbol: 201317  
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – každému účastníkovi vystavíme 
příkaz k úhradě po odevzdání závazné přihlášky.  
PPF banka a.s. - č.ú.: 2016970000 / 6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské 
knížce, specifický symbol: 201317, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka.  
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Závazná přihláška na Adaptační kurz 
Střelské Hoštice v termínu 8. – 13. 9. 2013 

Jméno a příjmení:  
 
 

Narozen:   
 
 

Bydliště:   
 
 

Telefon na rodiče v době 
konání akce:  

 
 
 
 

Upozornění k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu dítěte: 
Např.: na epilepsii, alergii, 
zdravotní omezení, užívání 
léků, … - 

 
 
 
 
 
 
 

Pravidelně užívané léky: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Plavecká zdatnost: 
 

 
neplavec  
 
 plavec (udrží se nad vodou)  
 
 dobrý plavec (ovládá plavecký styl …………………………….) 

 

 
 
 

V …………………  dne ………………. 

…………………………………… 

                                                                        podpis zákonných zástupců 

Přihlášku odevzdejte obratem třídním učitelům. 


