
 

Adaptační kurz  

 

Již tradičně se první ročníky maturitních studijních obor naší školy účastní adaptačního pobytu ve 

Střelských Hošticích. Společně s třídní učitelkou stráví příjemné tři dny v kouzelném prostředí 

zlatonosné řeky Otavy. Žáci si během aktivit budou moci budovat přátelské vztahy, které jsou velmi 

důležité pro rozvoj a činnost třídního kolektivu. Program zajišťuje profesionální poskytovatel služeb. 

Aktivity jsou zaměřené na profesní i osobní rozvoj  mladého člověka.   

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní informace k adaptačnímu kurzu 

 

Datum konání:  14. 9.  – 16. 9. 2020 

Odjezd: 14. 9., 7.00 hod., autobusová zastávka Tavírna Český Krumlov (zastávka  – benzínová čerpací 

stanice u Sportovní haly České Budějovice – písemný souhlas rodičů) 

Návrat: 16. 9., 10.00 - 11.00 hod. autobusové nádraží Český Krumlov (zastávka – benzínová čerpací 

stanice u Kauflandu České Budějovice) 

Doprava: autobus Benasi, Český Krumlov 

Místo konání:  Střelské Hoštice, http://www.ddmpraha.cz/ubytovani/strelske-hostice 

Stravování: plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře; začíná se obědem 14. 9. a končí 

snídaní 16. 9. 2020) + pitný režim                          

Ubytování:  chatky se sociálním zařízením (WC, sprcha) 

Program: zajištěn profesionálními poskytovateli z. ú. Metha (každý den v době 9.00 – 21.00 hod.) 

Cena: 2 500 Kč ( 2x ubytování, 2x plná penze, doprava), splatnost nejpozději  7. 9. 2020  

Cíl adaptačního pobytu: seznámení žáků s třídním kolektivem, třídní učitelkou, vytvoření si 

vzájemných pozitivních vazeb v kolektivu a prožití příjemného vstupu do nového školního prostředí 

 

Co si vzít s sebou: 

 oblečení a obuv vhodnou pro sportovní aktivity a do přírody (do teplého i chladného počasí) 

 pláštěnku 

 hygienické potřeby 

 ručník 

 kartičku zdravotní pojišťovny 

 léky, které žák/žákyně užívá 

 pyžamo 

 přezůvky 

 drobné kapesné 

 plastovou láhev na pití na výlet 

 psací potřeby 

 teplou deku a  oblečení do chatky – vzhledem k možnému špatnému počasí  

 

 

Budete-li mít zájem, aby Vaše dítě nastoupilo/vystoupilo na jiném místě trasy Český Krumlov - České 

Budějovice - Střelské Hoštice, prosím o písemný souhlas podepsaný zákonným zástupcem.  

 

http://www.ddmpraha.cz/ubytovani/strelske-hostice

