
 

 
 

 

Férová škola 
adaptační kurz pro studenty prvních ročníků 

 

Vážení rodiče nově přijatých studentů, 

dovolujeme si vaším prostřednictvím nabídnout účast vaší dceři/vašemu synovi v programu, který je určen 

žákům prvních ročníků. 

Cílem tohoto programu je přispět k bezproblémovému začlenění nových studentů do života našeho gymnázia. 

V jeho průběhu se jim budou věnovat třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Martin 

Dufek, výchovný poradce Mgr. Jindřich Svoboda a týmy studentů 3. ročníku – tzv. „Garanti podpory“. Všichni 

uvedení se pod vedením psychologa Mgr. Petra Vaňka již téměř rok připravují na realizaci programu aktivit, 

které umožní vytvořit funkční vztahy mezi žáky navzájem a mezi učiteli a žáky na bázi vzájemné důvěry, 

partnerství a spolupráce.  

Místo konání: sportovně-výukový areál Prudká, 592 61 Doubravník 256, WWW.PRUDKA.CZ. 

Termín: 4.–6. září 2018 

Cena: předběžně 1 100 Kč, zahrnuje ubytování a stravování (oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře, snídaně), 

odbornou psychologickou přípravu kurzu. Částku prosím uhraďte do 21. června 2018 na účet školy 

101130621/0100 pod variabilním symbolem ve formátu den, měsíc a rok narození – chlapci DDMMRR01, dívky 

DDMMRR02. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka. 

 

Program:   

4. 9. 2018 5. 9. 2018 6. 9. 2018 

8.30 sraz ve vestibulu hl. nádraží  

v Brně odjezd vlakem 8.53 

11.30–12.30 blok aktivit 

12.30 oběd 

14.00–17.30 blok aktivit 

18.00 večeře 

19.00–21.30 večerní blok aktivit 

8.00 snídaně 

9.00–12.30 blok aktivit 

12.30 oběd 

14.00–17.30 blok aktivit 

18.00 večeře 

19.00–21.30 večerní hra 

 

8.00 snídaně 

9.00–9.30 reflexe a shrnutí 

výsledků programu 

10.10 odjezd do Brna, příjezd na 

hl. n. dle jízdního řádu v 11.07. 

 

(program je orientační – může dojít k dílčím úpravám, zařazovány budou přestávky) 

Aktivity budou probíhat jak ve vnitřních prostorách, tak v přírodě, na hřišti, apod. Nejsou fyzicky nadprůměrně 

náročné, zvládnout je tedy může každý. Současně platí tzv. pravidlo STOP, tedy je možné odmítnout účast 

v jakékoliv části programu. 

Doporučené vybavení na akci: dvě jízdenky IDS JMK pro cestu tam a zpět, sportovní oděv a obuv 

(nezapomeňte na možnost nepříznivého počasí), plášť do deště, propiska, zápisník, několik papírů formátu A4, 

hotovost na občerstvení, průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny, občanský průkaz. 

Nezapomeňte prosím vzít v úvahu zdravotní stav dítěte, zejména pokud jde o chronická onemocnění (cukrovka, 

astma, alergie, epilepsie, apod.). V těchto případech konzultujte účast s ošetřujícím lékařem. Informace 

o zdravotním stavu prosím uveďte v tiskopisech, jež obdržíte od třídních učitelů. 

 

Případné doplňující dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailu svoboda@gvid.cz. 

Za realizační tým 

Mgr. Jindřich Svoboda 

----------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------ 

Návratka (syn/dcera odevzdá 26. 6. 2018) 

Přihlašuji závazně svou dceru/svého syna …………………………………………………………………………na adaptační kurz 

„Férová škola“ konaný v termínu 4.–6. 9. 2018 ve sportovně-výukovém areálu Prudká. 

Jméno zákonného zástupce:      podpis: 

Datum: 

Kontakt na zákonného zástupce (prosíme mail a telefon): 


