
 

       

 

Adaptační kurz  

(školní výlet pro 1. ročníky) 
 

Místo pobytu: Nová Pec – Letní tábor jezero 

Doprava: školní doprava ve spolupráci se SRPŠ (autobus) 

Odjezd: ve čtvrtek (1. 9. 2022) v 10:00 od školy (sraz ve škole v 8:00) 

Příjezd: v sobotu (3. 9. 2022) ve 13:00 ke škole 

Cena výletu: 840,- Kč (cena zahrnuje stravu, ubytování = 2x plná penze); platba přes školní pokladnu 

 

S sebou: spací pytel, kapesné na svačiny, volný čas, oblečení na spaní, oblečení a obuv na půldenní výlet, sport, volnou 

zábavu a společné chvíle, hygienické potřeby, osobní léky, zdravotní kartičku, doklady, stolní hry (karty, deskové hry atd.), 

batoh, pláštěnku, nepromokavé oblečení, plavky, ručník, pantofle, psací potřeby 

 

V táboře je možnost zapůjčení: loď (170,-/půl den), kajak (45,-/půl dne), surf (65,-/půl den) 

Program: 
1. 9. 2022 

08:00 – Sraz ve škole ve své třídě, zapsání docházky, GDPR, pravidla bezpečnosti, pravidla kurzu 

09:30 - Představení personálního obsazení Adaptačního kurzu 

10:00 – odjezd od školy – směr Nová Pec 

11:20 - 1. úkol kurzu - Tygří svět pro všechny účastníky kurzu 

12:30 - oběd  

14:30 - 2. úkol - Seznámení jednotlivých spolužáků ve své třídě 

16:00 - 3. úkol - Sportovní chvilka každé třídy 

18:00 - večeře 

19:00 - volný čas 

21:00 - 4. úkol - Zhodnocení dne + druhá večeře 

22:00 - večerka 

 

2. 9. 2022 

8:00 - snídaně 

9:00 - 5. úkol - Půldenní výlet s programem (Plešné jezero, Schwarzenberský plavební kanál, Stožecká kaple, Rozhledna Horní Planá) 

18:00 - večeře 

19:00 - volný čas 

21:00 - 6. úkol - Zhodnocení dne + druhá večeře 

22:00 - večerka 

 

3. 9. 2022 

8:00 - snídaně 

9:00 – opustit tábor v takovém stavu, ve kterém jsme ho převzali 

10:00 - 7. úkol - Cíle do školního roku na SPSSECB 2022/23 

12.00 - odjezd 

 

Za organizaci a průběh zodpovídají Mgr. Tomáš Bican a Mgr. Petr Požárek 

Při jakýchkoliv dotazech se obracejte na: 

Bican: 603173567 

Požárek: 777047665 

 


