Adaptační kurz s Atmosférou
Název školy: Obchodní Akademie Kroměříž
Termín: 1.9.-3.9.2022
Místo konání: Rekreační středisko nad Přehradou 503, 768 41 Rusava.

Organizační informace ke kurzu
Adaptační kurz pořádáme s cílem seznámit studenty prvního ročníku mezi sebou a studentů s jejich
třídním učitelem. Vytváříme prostor k navázání vztahů jednotlivců k vytvoření zdravého kolektivu a naším
prostředkem jsou hlavně společné zážitky. Tento třídenní adaptační kurz je startem pro pronásledující
období studia studentů prvních ročníků na Obchodní Akademii Kroměříž
Čas zahájení
Zahájení kurzu je ve čtvrtek 1.9. 2022, čas setkání v 11:00 na RS nad Přehradou.
Čas ukončení kurzu
Ukončení kurzu je v sobotu 3.9.2022 v 16:15 hodin na stejném místě.
Doprava
Doprava na místo je zajištěna objednaným autobusem od školy společně s třídními učiteli. Cesta zpět po
domluvě buď: individuálně se zákonnými zástupci nebo společně autobusem zpět ke škole. Čas setkání
bude upřesněn přes emailovou korespondenci školy. V případě dotazů nebo požadavků prosím
kontaktujte pana Mgr. Marcela Hába, MBA (kontakt níže).

Co s sebou
oblečení do teplého i chladného počasí!!, oblečení, které lze ušpinit (nebo i zničit), plavky, šátek, hygienické
potřeby (+ jiné osobní potřeby, léky), přezůvky, pevné boty (doporučujeme vzít si i náhradní), plno energie a
elánu. Na kurz prosím přineste k tomuto dopisu i Zdravotní prohlášení ( naleznete v přílohách na stránkách
https://atmosfera-zs.cz/adaptacni-kurzy/) pro našeho zdravotníka. Naopak raději se sebou neberte nic, o co
byste neradi přišli (drahé oblečení, elektronika atd.).

Informace pro rodiče:
Předpokládaná cena kurzu je 2.750 Kč, částku zaplaťe na účet Spolek rodičů a přátel OA Kroměříž
3619643329/0800, variabilní symbol 092022 a do zpráv příjemce uveďte přijmení a jméno žáka/žákyně.
Adaptační kurz je nutno uhradit na účet školy před jejím začátkem, né později jak 20.8.2022
V případě dotazů, nebo požadavků na stravovací dietu (např. bezlepková strava, vegetariánská strava
apod.) prosím kontaktujte Mgr. Marcel Hábl, MBA + 420 603 835 845.

Na setkání s vámi se těší tým Atmosféry!

