
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 Střední školy oděvní a služeb Vizovice. 

Co je nutné vědět předem
Vše začne 12.9. u hlavní budovy školy. Odtud půjdeme pěšky na Rekreační středisko Revika, Vizovice
(www.revika.cz). Zavazadla nám převezou instruktoři od školy přímo na středisko. U školy budou čekat
instruktoři v modrých tričkách Atmosféry a třídní učitelé prvních ročníků. Tato akce oficiálně začíná i končí
příchodem na sraz ke škole, není proto potřeba si zajišťovat individuální dopravu na středisko. 

Čas začátku 
Adaptační kurz oficiálně začíná v pondělí 12.9.2022 v 8:30 u hlavní budovy školy. 

Čas ukončení 
Adaptační kurz oficiálně končí 14.9.2022 v 15:00 u hlavní budovy školy. 

Co s sebou
Oblečení do teplého i chladného počasí!!, oblečení, které lze ušpinit (nebo i zničit), plavky, šátek, pláštěnka,
baterka, hygienické potřeby (+ jiné osobní potřeby, léky), přezůvky, pevné boty (doporučujeme vzít si i
náhradní boty), plno energie a elánu. Neberte si s sebou nic, o co byste neradi přišli (drahé oblečení,
elektronika atd.). Neberte si prosím s sebou příliš objemná zavazadla, stačí malý kufr nebo cestovní taška!
(Kapacita vozidel převážejících Vaše věci není neomezená!) Na pěší přechod od školy ke středisku Vám stačí
malý baťůžek s pitím, malou svačinou, popř. pláštěnkou. Před kurzem je NUTNO vyplnit a odevzdat
Zdravotní prohlášení. Toto prohlášení odevzdejte nejlépe 1.9. – 2.9. 2022 svému třídnímu učiteli,
nejpozději však v den nástupu na kurz!

Název školy: Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Termín:  12.-14.9.2022

Místo konání: RS Revika Vizovice, Lázeňská 35, 76302 Vizovice

Adaptační kurz s Atmosférou



Informace pro rodiče
V případě stravovacího omezení (např. bezlepková strava, vegetariánská strava apod.) prosím kontaktujte
přes email lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz garanta akce do 6.9.2022 se jménem žáka, názvem třídy a
stravovacím omezením. 

Částku za kurz 2.330,- Kč uhraďte do 6.9.2022 na účet Atmosféry z.s., Do zprávy pro příjemce uveďte podle
vzoru (Jana Nováková/Krejčí); jméno a příjmení ŽÁKA (neuvádějte jméno rodiče/zák. zástupce) a název
oboru studia: KADEŘNÍK/KREJČÍ/KOSMETIČKA/FOTOGRAF, vzor: Jana Nováková/Krejčí. Částku lze také
zaplatit hotově u vedoucí kurzu Mgr.S, Máčalové (kabinet č.19) ve dnech 1.9.- 2.9. 2022.

číslo účtu: 2401067926/2010
Variabilní symbol: 12142022

Adaptační pobyt je součástí školních vzdělávacích programů všech, ve škole vyučovaných oborů, proto je povinný.
Věříme, že vzájemné poznání nejen žáků mezi sebou, ale také s jejich novými třídními učiteli, ulehčí žákům
zapojení se do nového třídního kolektivu, podpoří dobrou atmosféru při studiu a upevní vzájemné vztahy mezi
žáky hned v počátku. Mgr. Eva Solnařová, ředitelka SŠOS Vizovice

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás písemně kontaktovat na:
email: lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz  (garant akce)
email: sylva.macalova@souviz.cz  (vedoucí kurzu za SŠOS Vizovice)

Na setkání s vámi se těší tým Atmosféry!
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