
ADAPTAČNÍ KURZ  
pro 1. ročníky  

SOŠ, ŠUMPERK, ZEMĚDĚLSKÁ 3 
 

Informace o kurzu: 
Termín:  4. – 7. září 2017 
Sraz:  v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00 na vlakovém nádraží v Šumperku    
Návrat: ve čtvrtek 7. 9. 2017 v cca 13:00 k Domu kultury v Šumperku 

 
Informace o kurzu naleznete také na: http://www.edusum.cz    

 
Partneři a realizátoři kurzu: 

 
 
 
 
Adaptační kurz 
SOŠ Šumperk připravila adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Tento kurz kombinuje prvky dobrodružství a tzv. 
zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s 
třídním učitelem. 
Metodou zážitkové pedagogiky dochází k upevnění vztahů mezi žáky ve třídě. Žáci jsou také stavěni do rolí, 
se kterými se setkávají v běžném životě a získávají tak důležité zkušenosti. Takové programy jsou oblíbené i 
díky využívání netradičních aktivit. 
 
Program adaptačního kurzu 
Instruktoři z řad studentů a pedagogové SOŠ Šumperk připraví zážitkový program. Instruktoři převezmou 
účastníky kurzu v pondělí ráno při odjezdu na vlakovém nádraží v Šumperku, program bude končit ve čtvrtek 
při odjezdu z areálu Račího údolí.  
 
Personální zajištění programu 
Pro každou třídu bude připraven program odděleně. Každou třídu bude programem provázet 4-5 instruktorů. 
Kontakt na vedoucí instruktory:  Vít Sochora, 604 860 656, vit.sochora@seznam.cz, 1.A 
     Alice Válková, 604 613 629, valkova.spc@post.cz, 1.H 

Jan Sýkora, 731 561 043, sykora.ucitel@edusum.cz, 1.BZ 
       

Cena a platba kurzu  – důležité! 
Cena na jednoho účastníka je 2 000 Kč. 
Platbu za adaptační kurz uhraďte, prosím, nejpozději do 25.8.2017 na účet SOŠ, Šumperk, 
Zemědělská 3, č.ú.:  264528685 / 0300  
Variabilní symbol: číselný kód, který obdrží na třídních schůzkách dne 14.6.2017 
Dále do Zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení žáka, třídu 
 
Cena zahrnuje: kompletní personální a materiální zajištění programu, ubytování, stravování a 
dopravu 

 
Středisko (ubytování a stravování) 
Najděte si na mapě nejsevernější výběžek Moravy a Slezska, tam jsou ukryté nejopuštěnější a nejmagičtější 
ze všech hřebenů naší země - Rychlebské hory a v nich najdete pohádkově čisté Račí údolí, 
www.raciudoli.cz. 
Ubytování je zajištěno ve dřevěných čtyřlůžkových chatkách a srubech, které jsou v těsné blízkosti hlavní 
budovy. Je nutné, aby měl každý účastník vlastní spacák.  
 
 

Součástí tohoto informačního letáku jsou dotazník a zdravotní deklarace potřebné k přípravě kurzu, které by 
měl Váš syn/Vaše dcera vyplnit, odstřihnout a zaslat nejpozději do 15.7.2017 na adresu školy. Na obálku 
napište název třídy. 
 
Potvrzení o bezinfekčnosti odevzdáte osobně až při odjezdu na kurz. 

http://www.edusum.cz/


 

 
 

SEZNAM VĚCÍ NA KURZ 
 
 

- oblečení dle počasí (drahé značkové oblečení nechej raději doma) 

- oblečení, které si můžeš poničit nebo upravit (např. staré tepláky, tričko, košile) 

- slušné oblečení (např. košile, kalhoty, sukně) 

- nepromokavou bundu nebo pláštěnku 

- pevnou sportovní obuv 

- sandále 

- šátek 

- baterku (nebo čelovku) 

- hygienické potřeby 

- repelent 

- ručník 

- kartičku zdravotní pojišťovny 

- potvrzení o bezinfekčnosti (předáš nám ho při odjezdu) 

- osobní léky, pokud nějaké bereš 

- čokoládu (minimálně 100g) 

- SPACÁK (ubytování je zajištěno v nevytápěných dřevěných chatkách) 

 

Určitě si s sebou neber alkohol, tabákové výrobky (včetně vodních dýmek) a jiné drogy. Dále si se 

sebou neber hodnotné věci, které nutně nepotřebuješ – tablety, foťáky, kamery, mp3 přehrávače, 

discmany, notebooky atd. Mohlo by dojít k jejich poškození nebo ztrátě. Své věci si sbal do batohu 

(aby se ti dobře nesly na delší vzdálenost), nikoli do kufru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


