Vážení rodiče,
naše škola má skutečný zájem o nastavení zdravých sociálních vztahů v novém třídním
kolektivu, o posilování charakterových vlastností dětí, o budování smyslu pro odpovědnost,
o předcházení sociálně-patologickým jevům. Proto je pro žáky 6. ročníku připraven již
tradičně adaptační kurz. Cíle programu jsou však naplněny pouze v případě, že se jej zúčastní
všichni žáci daného ročníku. Proto každoročně hledáme cesty, jak program realizovat tak, aby
se pro žádné z dětí nestaly finanční překážky důvodem k neúčasti. V letošním školním roce
bude akce financována z projektu Škola vážně i nevážně 2019, z rozpočtu
ÚMOb Ostrava-Svinov a za finanční podpory SRPŠ.
Díky finančnímu zajištění celé akce se proto v termínu 2.–3. září 2019 uskuteční pro všechny
žáky 6. ročníku adaptační kurz se zážitkovým programem.
Program bude zahájen v pondělí v 9.00 hod. a ukončen v úterý cca ve 12 hod.
Místem realizace bude areál školy.
Program je připravený ve spolupráci se Střediskem volného času v Ostravě-Zábřehu a
s Poradnou pro primární prevenci
Každý rodič pouze předem zakoupí svému dítěti na pondělí 2. 9. oběd ve školní jídelně –
a to i v případě, že se jeho dítě ve školní jídelně běžně nestravuje.
S sebou si děti přinesou:
- průkaz pojištěnce
- léky + rozpis jejich užívání
- vhodný sportovní oděv a sportovní obuv pro pohyb na hřišti i v tělocvičně
- přezůvky
- karimatku
- spacák
- hygienické potřeby + ručník
- oblečení na noc
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátora akce – Mgr. Svatava Zeinerová
– na tel. čísle 596 961 425
Před nástupem na adaptační program odevzdejte vratku (viz níže) třídnímu učiteli
----------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------Beru na vědomí, že se můj syn/moje dcera _________________________________________
zúčastní ve dnech 2.–3. září 2019 adaptačního kurzu se zážitkovým programem.
Program je plně hrazen z projektu Škola vážně a nevážně 2019 a výdaje na stravu
z prostředků SRPŠ.
____________________________
podpis zákonného zástupce

