STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE
UHERSKÝ BROD
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
„VÍTAČ 2015“
Vážení rodiče,
Váš syn/dcera se na začátku školního roku zúčastní adaptačního kurzu ve Starém
Hrozenkově. Tyto kurzy pořádáme již třetím rokem a velmi se nám osvědčili především
z hlediska vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky navzájem a také mezi žáky a učiteli.
Rádi Vám odpovíme na všechny dotazy, které nám můžete zasílat na e-mailovou adresu:
ohudecek@spsoa-ub.cz
A následující informací bychom rádi oslovili Vaši dceru/Vašeho syna...

Ahoj nováčku,

určitě budeš souhlasit, že není nic příjemnějšího, než začít studium na nové škole
výletem. Protože jsme stejného názoru, připravili jsme pro Tebe a Tvé nové spolužáky
jeden takový super výlet na tři dny. Na této akci se určitě budeš dobře bavit, poznáš
nové kamarády, svého třídního učitele i další členy učitelského sboru. Tento výlet bude
opravdu jedna velká zábava. Zahraješ si seznamovací, týmové i noční hry, hry
podporující důvěru v kamarády.
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






to důležité!
Kdy se jede?
Kam se jede?
Odkud se jede?
V kolik se jede?
Kdy přijedeme domů?

7. září – 9. září 2013
RS Kordárna Starý Hrozenkov
Od budovy školy na Předbranské
11:00
bohužel už ve středu 9. září ve 13:00 hodin

Doufám, že už teď balíš a těšíš se stejně jako všichni učitelé na Tebe!
A když už balíš, nezapomeň si vzít:
 oblečení – snad odhadneš sám (jedeš jen na 3 dny, tak si neber celou skříň ),
pro jistotu si vezmi i pláštěnku (s deštníkem se špatně hraje) – hrajeme si za
každého počasí; pevnou obuv.
 hygienické potřeby, které běžně používáš doma;
 plavky (ve středisku je bazén);
 důležité věci – léky, které užíváš, průkaz totožnosti a zdravotní průkaz pojištěnce;
 jídlo si brát nemusíš, pokud ti stačí snídaně, oběd a večeře. Začínáme obědem,
končíme snídaní; pokud však máš nějaké stravovací omezení, oznam to prosím na
výše zmíněný mail.
A co to bude stát?
 celková částka je 600,- Kč a v ceně je zahrnuto ubytování na dvě noci (na
pokojích se sociálním zařízením) s plnou penzí (začínáme obědem, končíme
snídaní), doprava autobusem (tam i zpět), materiální zabezpečení kurzu
(sportovní vybavení, vybavení pro hry, pitný režim, ceny pro vítězná družstva)
 Peníze prosím předejte svému třídnímu učiteli při příležitosti slavnostního
zahájení školního roku v úterý 1. 9. 2015
Na setkání s Tebou se těší
členové realizačního týmu
adaptačního kurzu
Vedoucí kurzu: Mgr. Ondřej Hudeček (608 453 066), v případě potřeby můžete kdykoliv zavolat.

