
Informace o zážitkovém kurzu pro rodiče žáků letošních 5. tříd 

 

Vážení rodiče, 

druhým rokem se potýkáme s tím, co nám připravila pandemie covidu-19. Všichni věříme, že se brzy vše 

obrátí k lepšímu a my budeme moci na začátku nového školního roku s dětmi absolvovat další ročník 

zážitkového kurzu. Děti jsou opět dlouho bez sociálních kontaktů s vrstevníky, proto si myslíme, že právě 

pobyt na kurzu by jim mohl pomoci se znovu sžít s kamarády, upevnit vztahy, dostat se do „školního 

rytmu“.   

Prosím pročtěte si následující informace a v případě zájmu prosím vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete 

na m.stuchlikova@seznam.cz co nejdříve, nejpozději však 30. dubna. Na základě toho obdržíte platební 

údaje.  

 

Co to je zážitkový kurz? Děti jsou z prvního stupně zvyklé na výjezdy formou školy v přírodě, zážitkový 

kurz je založen na stejném principu, s tím rozdílem, že si děti s sebou nevezou žádné učení; dopoledne 

bude připraven program pro děti s třídním učitelem, odpoledne hry venku s vychovateli i TU a večer se 

budou bavit po třídách. V případě uvolnění situace související s výskytem covidu-19 rádi obnovíme 

společné večerní programy.  

Zážitkový kurz umožňuje (kromě rozvoje osobnosti každého žáka) učitelům lépe poznat kolektiv 

jejich nové třídy, navzájem se s dětmi poznat i v jiném prostředí a z jiné stránky než jsou pouze školní 

zkušenosti. Programy se snažíme připravit tak, aby nejen zabezpečily výše uvedené požadavky, ale aby 

také pomohly Vašemu dítěti poznat nové učitele, více se seznámit se staršími spolužáky a také se dozvědět 

něco nového o sobě.  Pro šestý ročník je cílem kurzu především prohloubení vztahů v třídním kolektivu i 

s novým třídním učitelem a především usnadnění přechodu z prvního na druhý stupeň; také bychom rádi 

přispěli ke zlepšení vztahů mezi dětmi navzájem, k posílení upevnění pravidel společenského chování.  

V rámci pobytu plánujeme i celodenní výlet. 

              V našem školním vzdělávacím programu mají podobné akce své místo a věříme, že s nimi budete 

spokojeni i Vy. Všechny informace si prosím ponechávejte, budete je postupně nacházet také na 

webových stránkách školy (www.zsburesova.cz).  

Vzhledem k současné situaci samozřejmě počítáme s určitými omezeními a zvýšenými 

hygienickými a epidemiologickými opatřeními, ale věříme, že děti si pobyt užijí.  

    

    Mgr. M. Stuchlíková, vedoucí ZK 

 

 

 

 

 

Místo pro Vaše připomínky, dotazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Marta Stuchlíková, 604 215 662, m.stuchlikova@seznam.cz 

 

mailto:m.stuchlikova@seznam.cz
http://www.zsburesova.cz/


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

 

 

PŘIHLAŠUJI / NEPŘIHLAŠUJI*   svého syna/svou dceru  

 

 

Jméno a příjmení ………………………………….………………………… 

 

 

třída (v tomto školním roce) ………...….  

 

 na zážitkový kurz, který bude naše škola pořádat  2. – 8. 9. 2021 ve Svoru u Nového Boru 

 

Předběžná cena 3 990 Kč zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, dopravu, program, drobné odměny 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen/a se způsobem platby i příp. zrušením účasti (viz 1. strana). 

 

 

 

 

          ---------------------------------------------- 

                                                                                                             (podpis rodičů, zák. zástupců) 

 

*Nehodící se škrtněte (vymažte) 

 

Poznámka: Přihlášku prosím vytiskněte, podepište a oskenovanou pošlete na 

m.stuchlikova@seznam.cz.  

Pokud nemáte možnost přihlášku vytisknout, pak prosím na řádek, kde má být 

podpis, napište svou e-mailovou adresu. Přihláška tak bude považována za 

podepsanou.  

 
 

Informace o způsobech platby a o postupu při event. zrušení účasti 

 

Zážitkový kurz:  2. – 8. 9. 2021  

 

 Cena: 3 990,- Kč zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, dopravu, program, drobné odměny. 

     

Platbu můžete uhradit ve dvou částkách (výlet, pokud bude organizován, se bude hradit v září hotově). 

První zálohu ve výši 2000 Kč uhraďte prosím do 30. května 2021. Splatnost 2. zálohy (1 990 Kč) bude 

20. 6. 2021. Pobyt můžete samozřejmě uhradit i najednou. Dítě nemůže odjet, aniž by byla zaplacena celá 

částka.  

     V případě, že se Vaše dítě nebude kurzu moci zúčastnit, podléhá uhrazená záloha storno poplatku 

z celkové ceny: odhlášení před zahájením kurzu: do 90 dnů před zahájením kurzu 20% z ceny; 90 - 60 dnů 

ve výši 50% z ceny, méně než 60 dnů 90% z ceny, do dvou dnů před odjezdem se účtuje 100% ceny 

poukazu.    

V případě, že Vaše dítě podalo přihlášku na střední školu, s úhradou zálohy počkejte na výsledek 

přijímacího řízení. Pokud na základě opatření vlády budou výjezdy dětí zakázány, všechny do té doby 

uhrazené zálohy budou vráceny ve 100% výši.    

 

Výlet: Za příplatek 300,- až 400,- Kč bude možné absolvovat buď celodenní výlet autobusem (dle zájmu 

dětí – destinace i cena budou upřesněny), nebo pěší (cca 100,- Kč – příp. doprava, vstupy).   

 

mailto:m.stuchlikova@seznam.cz

