
 

   
 

Srdečně zveme všechny nové Jílováky na 
 

„ADAPŤÁK“ 
 

Prožijete dva dny společně se svými novými spolužáky a dalšími lidmi, kteří vás rádi poznají! 
 

Zažijete spoustu legrace, trošku pohybu, ale hlavně prožijete pěkné společné chvíle. V září půjdete  
do školy, mezi své kamarády, prostě někam, kam se budete těšit!  
 
Adaptační kurzy budou probíhat ve třech termínech: 
28. 8. – 29. 8. 2018 pro obory mechanik  instalatérských  a  elektrotechnických zařízení,   
    nábytkářská a dřevařská výroba - dřevostavby, technická zařízení budov 
29. 8. – 30. 8. 2018 pro obory instalatér, elektromechanik pro zařízení a přístroje 
30. 8. – 31. 8. 2018  pro obory truhlář, podlahář, montér suchých staveb, malíř a lakýrník, zedník 
    
Příjezd účastníků:  v den zahájení kurzu v době 9,30 – 10,00 hod. 
Odjezd účastníků:  v den ukončení kurzu ve 12,00 hod. 
Strava:    oběd a večeře v den příjezdu, snídaně a oběd v den odjezdu 
Ubytování:   spát budeme v tělocvičně na matracích školy, s sebou vlastní 

    spací pytel, přezůvky, sportovní oblečení a sportovní obuv 
Účastnický poplatek:  300,00 
 
Pokud se na kurz přihlásíte a nebudete se moci zúčastnit, prosíme o omluvu na email pokorna@jilova.cz, případně na 
telefon 601 576 041. Odhlášení je nutné provést nejpozději den předem. V případě pozdního odhlášení či neúčasti vám 
budou účtovány náklady za stravu 1. den kurzu. 

 
Prosíme všechny účastníky adaptačních kurzů, aby si s sebou vzali kapesné ve výši minimálně 100,00 Kč (na 
MHD Brno + případné občerstvení ve městě). 
 
Po celou dobu se o vás budou starat především vaši třídní učitelé společně s dalšími pracovníky školy. 
 
Program: hry    na    rozvoj    týmu,    důvěry    a    spolupráce,    prohlídka    školy,    blok  

sebepoznávání, blok protidrogové prevence, sportovní blok, různé workshopy, vytvoření 
pravidel třídy, tvůrčí činnost…  

 

A mnoho dalšího bude sestaveno tak, abyste si „adapťák“ opravdu „užili“ a ne „přežili“! 
 

 
 

 
----------------------------------------------------------- návratka ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 Souhlasím s tím, aby se můj syn /moje dcera/ ……………………………..................... 

narozen/a/…………………… zúčastnil/a/ adaptačního kurzu v termínu …………………….. pořádaného 

Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvková organizace. 

 
 
V ………………… dne ………………..  Podpis zákonného zástupce: ………………….……….. 
 
 

Prosíme o uvedení kontaktního telefonu a e-mailu na rodiče: 

Telefon: ……………………….  E-mail:…………………………………………...………… 

mailto:pokorna@jilova.cz

