Startovací týden

Adaptační kurz „Startovací týden“ pro žáky 1. ročníků

součást školy Obchodní akademie

Termín:

Ubytování, kontakt:
675 25

3. – 6. září 2019

Rekreační středisko Březová, Rokytnice nad Rokytnou,

Doprava:

společná (autobusem)

Odjezd:

sraz v 8:00 h ve kmenových třídách

Odjezd:

v 8:50 h z parkoviště za DK Břeclav

Předpokládaný příjezd: do 15:00 h na parkoviště za DK Břeclav

Strava:
večeří

Cena:
července 2019

zajištěna plná penze a pitný režim, začíná v pondělí

3100 Kč, číslo účtu: 19-2022030277/0100, zaplatit do 30.
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var. symbol – rodné číslo, do zprávy pro příjemce – jméno

příjmení, OA

V případě neuvedení variabilního symbolu a zprávy pro příjemce bude platba vrácena!!!

Pedagogický dohled:

Garant kurzu:

Pedagogický tým:

Cíle kurzu:

Mgr. Iveta Krejčí

třídní učitelé 1. ročníků, další pedagogický dohled

Seznámení žáků navzájem

Seznámení žáků a třídních učitelů

Základy třídního kolektivu

Náplň kurzu:

Pobyt v přírodě
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Výukové programy

Sportovní a volnočasové aktivity a ostatní hry

Program kurzu:

Pondělí

Rudické propadání

Seznamovací hry, ledolamky, hry na rozvoj důvěry

Večerní program

Úterý

Procházka Moravským Krasem

Workshopy po třídách

Večerní program
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Středa

Procházka Moravským Krasem, Koňský spád, jeskyně Balcarka

Workshopy po třídách

Večerní program

Čtvrtek

Procházka Moravským Krasem, Punkevní jeskyně

Workshopy po třídách

Závěrečný turnaj, jarmark

Pátek

Osobní dopisy k maturitě, Slide show
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V Břeclavi dne 22. května 2019

Zpracovala: Mgr. Iveta Krejčí

Schválil: Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy, v.r.

Příloha

Seznam věcí:

-

termoska / láhev na čaj

-

batůžek na záda

-

dobrá obuv (2 x sportovní boty), přezůvky

-

teplé oblečení do přírody

-

sportovní oblečení
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-

oblečení na noc

-

spodní prádlo

-

ponožky (8 párů)

-

pláštěnka

-

potřeby osobní hygieny ručníky

-

psací potřeby

-

šátek

-

2 svíčky

-

pastelky

-

bílé tričko (ke spotřebě)
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Potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilosti a písemný souhlas rodičů s podáváním
informací žáci odevzdají třídním učitelkám při odjezdu na adaptační kurz v pondělí 3. září 2019.

-

baterka

-

kytara či jiný hudební nástroj

-

užívané osobní léky, seznam pravidelně užívaných léků

-

průkaz zdravotní pojišťovny

-

potvrzení o bezinfekčnosti

-

písemný souhlas rodičů s podáváním informací

-

drobné kapesné
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