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Adaptační program ve škole 
Nabídka spolupráce a kalkulace pro: 

 

V termínu: 

SPŠ stavební a OA 02.–03. 09. 2021 a 6. 9. 2021 

Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno Trvání: 3 dny 

Třídenní adaptační program je zaměřen zejména na bližší vzájemné poznání spolužáků. Dále 

cílíme na překročení hranic vlastního „já“ a nahlédnutí toho, co potřebuji já i skupina jako 

celek, abychom spolu dokázali efektivně vycházet a spolupracovat.  

Program zahrnuje vždy 4 bloky o délce 1,5 hod v rámci jednoho dne. Ve čtvrtek začínáme 

po obědě a jeden z bloků proběhne po večeři, v pátek je program od rána a jeden z bloků 

proběhne po obědě. V pondělí je program plně v moci třídního učitele. 

 

PROGRAM 
1. den: V úvodu programu se zaměříme na seznámení celé skupiny a navázání vztahu s instruktory. 

Zábavnou formou si nejen procvičíme jména, ale dozvíme se různé zajímavosti o nových spolužácích. 

Při týmové venkovní verzi oblíbené hry Activity se podíváme na to, kdo podpoří třídu jakou dovedností. 

Zaměříme se také na bližší seznámení s třídními učiteli. Aktivity budou proloženy pohybovými hrami i 

ice-breakery pro uvolnění napětí. 

2. den: V rámci druhého dne se zaměříme zejména na to, jak dokážeme týmově spolupracovat a 

„táhnout za jeden provaz“, a co by bylo potřeba, aby to šlo lépe. Studenti budou řešit sérii týmových a 

problémových úkolů, v rámci kterých se musí nejen domluvit na společném řešení, ale také zkoordinovat 

své síly pro jeho realizaci.  Vyvrcholením nácviku skupinové spolupráce bude konstrukční týmová 

aktivita, spojená se symbolickým přechodem do nového studia. V samotném závěru našeho programu 

společně pojmenujeme, co si z prožitků uplynulých dní můžeme odnést.  

3. den: Třetí den, v pondělí, je na programu první středoškolský výlet s třídním učitelem. 

Výše uvedený program je orientační. Realizace programu bude probíhat dle předem připraveného harmonogramu pro smysluplné 
střídání tříd v rámci dílčích aktivit. Průběh programu bude také flexibilně upravován v reakci na potřeby konkrétní skupiny. 

CENA 750 Kč/os. 
Cenu prosím uhraďte na účet školy nejpozději do 20. 8. 2021. 

Č. účtu: 2187170227/0100, VS: kód žáka z přijímacích zkoušek, 
do poznámky prosím uveďte jméno, příjmení a adapt. program. 

ZAHRNUJE: NEZAHRNUJE:  

 přípravu a realizaci programu na zakázku, 
 služby instruktorů, 
 materiální zajištění všech bodů programu, 
 zapůjčení sportovního vybavení vč. bezpečnostních pomůcek, 
 pojištění klientů u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. (pojištění 
trvalých následků, stornopoplatků a odpovědnosti za způsobenou škodu), 

 náklady na stravování během dne 
(strava bude zajištěna školní 
jídelnou – ČT oběd a večeře a PÁ 
oběd), na stravu přispěje SRPDŠ  

 náklady spojené s výletem 
v pondělí 6. 9. 2021 


