Adaptační kurz s Atmosférou
Název školy: Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Termín: 12.-14.9.2022
Místo konání: RS Revika Vizovice, Lázeňská 35, 76302 Vizovice
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, 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
V případě stravovacího omezení (např. bezlepková strava, vegetariánská strava apod.) prosím kontaktujte
přes email lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz garanta akce do 29.8.2022 se jménem žáka, názvem třídy a
stravovacím omezením.
Částku za kurz 2.330Kč uhraďte do 6.9.2022 na účet Atmosféry z.s. Zaplacení částky bude považováno za
závaznou přihlášku účastníka/ účastnice na tento pobyt. V případě, že se váš syn/dcera adaptačního pobytu
nezúčastní, napište na adresu školy sylva.macalova@souviz.cz.
číslo účtu: 2401067926/2010
Variabilní symbol: 12142022
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení ŽÁKA
(neuvádějte jméno rodiče/zák. zástupce)

Na setkání s vámi se těší tým Atmosféry!

