
 

 

 

Vážení rodiče, 
zapsaný spolek Atmosféra realizuje již devátým rokem pro několik středních škol ve Zlínském kraji adaptační 
kurzy. Již po druhé budeme připravovat kurz i pro 1. ročníky Střední školy Baltaci s. r. o. Zlín. 

Cíle adaptačního kurzu jsou: 
1. seznámení se žáků prvních ročníků mezi sebou navzájem, 
2. seznámení žáků tříd s třídním učitelem, 
3. nasměrování pozitivního vývoje třídní skupinové dynamiky. 

    Ad 1. Možná si řeknete – vždyť se seznámí i ve škole. Dostane ale ve školní lavici příležitost ukázat dobré nápady 
i tichá a neprůbojná osobnost? Dostane žák příležitost projevit své silné stránky? Kurz by měl více poodhalit 
skutečné rysy jednotlivců a umožnit tím navázání vztahů na reálnější a opravdovější rovině než při setkávání ve 
škole. 

    Ad 2. Možná si řeknete – třídního učitele poznají za čtyři roky studia dost. Ale bude ve škole příležitost poznat i 
jeho lidské stránky, jeho povahu, pro kterou by si ho bylo možné vážit? Třídní učitel by měl být pro žáka oporou a 
jejich vzájemný vztah by měl směřovat k oboustrannému prospěchu. Kurz napomáhá vzájemnému poznávání 
mezi žákem a učitelem. 

    Ad 3. Co to vlastně je směřování skupinové dynamiky? Myslím tím atmosféru ve třídě, nastavení hodnoty 
komunikačních kanálů mezi jednotlivci. Na kurzu budou žáci jednat podle určených pravidel (ta si budou utvářet 
zčásti sami, zčásti budou nastaveny zákony, případně instruktory kurzu), která se budeme snažit převést i do 
běžného života – pravidla slušnosti, dochvilnosti, chování a jednání vůči druhým osobám atd. Pozitivním 
směřováním skupinové dynamiky se rozumí i prevence proti šikaně a dalším rizikovým jevům, které se mohou ve 
třídě vyskytnout. 
Účast žáka, který má problémy se sociálními vztahy, může velice ulehčit jeho zapojení do třídního kolektivu – 
neúčast naopak ztížit. 

    Na kurzu s účastníky vždy mluvíme o nutnosti dodržovat pravidla – rádi bychom, abyste nám v tomto ohledu 
trochu pomohli. Jedná se především o pravidlo neopouštění areálu kurzu, a pravidla spojená s kouřením, 
požíváním alkoholu, či jiných zakázaných látek. Tyto pravidla najdete ještě jednou zmíněné ve Zdravo-deklaraci, 
kde Vás poprosíme také o podpis, že jste o těchto pravidlech s dítětem mluvili. Jejich opakované porušování 
může totiž vést k vyloučení studenta z kurzu bez nároku na vrácení peněz. Jsme organizací, která se snaží 
podporovat zdravý životní styl (na kurzech máme vyvážený poměr aktivního pohybu a odpočinku, zajišťujeme 
minimálně celodenní stravování a dostatečný pitný režim) – věříme, že ty tři dny to Vaše dítě s námi zvládne 
„zdravě“ , bez jakýchkoli škodlivých látek a vlivů. 

Kurz se uskuteční na začátku školního roku v rekreačním středisku Královec (www.kralovec.cz). Žáci budou bydlet 
v hlavní budově se sociálním zařízením, strava je zajištěna třikrát denně, o žáky se bude starat kvalifikovaný 
instruktorský tým, ve kterém nechybí zdravotník s licencí. Termín kurzu je 11. - 13. 9. 2019. Další informace lze 
najít na webových stránkách www.atmosfera-zs.cz, doporučuji podívat se na sekci „Pro rodiče“, kde naleznete 
podmínky storno-poplatků, osvědčení o kvalitě našich instruktorů a spoustu dalších informací o Atmosféře a 
kurzech, které pořádá.   
 
Cena kurzu činí 1500 Kč, platbu prosím proveďte do 11. srpna 2019 na účet školy: Sperbank CZ, a. s., Zlín, číslo 
účtu 420 058 3317/6800, variabilní symbol je rodné číslo studenta a první dvě čísla za lomítkem (bez lomítka), 
do zprávy pro příjemce uveďte AK, jméno a příjmení dítěte. Pro identifikaci platby je nutné uvést do poznámky 
jméno žáka. Pokud nesouhlasíte s tím, aby jméno figurovalo v elektronickém výpisu, je možné platbu provést 
v hotovosti v kanceláři školy proti příjmovému dokladu. 
 
S přáním pěkného dne se na adaptační kurzy těší   Mgr. Karel Štefl, Atmosféra, zapsaný spolek 

Střední škola Baltaci s. r. o. Zlín účast žáků budoucích prvních ročníků na adaptačním kurzu doporučuje a účast 
považuje za součást školních vzdělávacích programů.  

http://www.kralovec.cz/
http://www.atmosfera-zs.cz/


 

 

 

Návratka: 

 
Příjmení a jméno žáka/žákyně:_____________________________________________ 

Rodné číslo žáka/žákyně: _____________________________________________ 

Další informace od rodičů, se kterými by měl být organizátor seznámen (zvláštní strava, zdravotní 
problémy dítěte…): 

 

 

Adaptačního kurzu se: 

zúčastním     nezúčastním 
nehodící se škrtněte 

 

Informace o RČ bude použita v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Souhlasíme s použitím osobních údajů naší dcery/našeho syna. 

 

-------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------ ------------------ 
tel. kontakt na rodiče  tel. kontakt na žáka  podpis zákonného zástupce podpis žáka 

 

 

Návratku prosím odevzdejte na prvních třídních schůzkách 11. června 2019 nebo zašlete na adresu školy 
Střední škola Baltaci s. r. o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín nejpozději do 20. června 2019. 
 

 


