
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 pronásledujícím
období studia studentů prvních ročníků Obchodní Akademie Zlín.

Co je nutné vědět předem
Vše začne 1. 9. v 7:20 na hlavním vlakovém nádraží ve Zlíně. Odtud pojedeme vlakem do Vizovic, odkud
nám zavazadla převezou instruktoři na Rekreační středisko Revika, Vizovice (www.revika.cz).
Na vlakovém nádraží budou čekat instruktoři v modrých tričkách Atmosféry a třídní učitelé prvního ročníku.
Tato akce oficiálně začíná i končí příchodem na sraz na vlakové nádraží, není proto potřeba si zajišťovat
individuální dopravu na středisko. Rodiče nicméně mohou nechat přistoupit žáka do vlaku po cestě na
adaptační kurz na jiné zastávce než ve Zlíně, dle potřeby. O této skutečnosti, prosím, informujte
mailem na adresu j.ondruskova@oazlin.cz.

Čas setkání 
Setkáme se na vlakovém nádraží ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7:20.
Vlak odjíždí v 8:01 ze zastávky Zlín – Střed. 

Čas ukončení 
Adaptační kurz končív sobotu 3.9.2022 ve 13.00,
vlak odjíždí ve 14:51 z Vizovic, v 15:14 jsme zpět ve Zlíně.

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

Název školy: Obchodní Akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Termín: 1.9. -3.9.2022 

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 29.8.2022 se jménem žáka, názvem třídy a
stravovacím omezením. 

Částku za kurz uhraďte do 18. 8. 2022 (nejpozději do 30. 8. 2022) na účet nadačního fondu školy. Zaplacení
částky bude považováno za závaznou přihlášku na tento pobyt. V případě, že se váš syn/dcera adaptačního
pobytu nezúčastní, napište nám to na adresu: j.ondruskova@oazlin.cz. Podle počtu těchto žáků
rozhodneme o náhradním programu ve dnech 1. a 2. září a budeme vás o něm informovat.

Číslo účtu: 2800832883/2010
Variabilní symbol: 221800

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení ŽÁKA
(neuvádějte jméno rodiče/zák. zástupce)

Na setkání s vámi se těší tým Atmosféry!

mailto:lubos.kovarik@atmosfera-zs.cz

