
 

 

Informace o zážitkovém kurzu pro rodiče žáků letošních 6. až 8. tříd 

 

Vážení rodiče, 

i pro příští školní rok připravujeme pro děti zážitkový kurz, který většina z nich  alespoň jednou 

již absolvovala. .  

 

Co mohou  očekávat?  

 Na základě rozboru minulých pobytů opět připravíme pro každý ročník odlišný 

dopolední program. V sedmém ročníku se zaměříme na prevenci šikany a zneužívání 
návykových látek, posílení úcty k hodnotám, v osmém a devátém ročníku na posílení vztahů ve 

třídě, zdravou sebedůvěru, mezigenerační vztahy, pozitivní přístup k hodnotám (materiálním i 

duševním) a deváťáci se kromě jiného zaměří i na své životní perspektivy. Programem všech 

ročníků se pak prolínají aktivity zaměřené na rozvoj schopnosti spolupráce, komunikačních 

dovedností a kulturního chování.  Jedná se o jevy, které jsou podle našeho mínění pro dané 

věkové kategorie nejdůležitější. I když cíle jsou podobné, aktivity se v jednotlivých ročnících 

neopakují. Na odpoledne jsou naplánovány hry venku s vychovateli i TU a večer se budou děti 

bavit po třídách. V rámci pobytu plánujeme i celodenní výlet. 

Nevíme, jaká budou  v době konání kurzu platit hygienická opatření,  ale věříme, že i 

za případně zpřísněných podmínek si děti pobyt užijí.  

    
       

    Mgr. M. Stuchlíková, vedoucí ZK 

 

 

 

 

 

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

 

Zážitkový kurz:  8. – 14. 9. 2023 

          Předběžná cena: 4 900,- Kč zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, dopravu, program, drobné 

odměny.  

    Víme, že do začátku pobytu zbývá ještě dlouhá doba, proto cenu rozdělujeme do 2 plateb 

(výlet se bude hradit hotově TU v červnu, kdy bude jisté, kdo se kurzu skutečně zúčastní). 

Přihlášku odevzdejte TU do 17. března 2023, první zálohu ve výši 2000  Kč uhraďte prosím 

do 20. dubna 2023. Splatnost 2. zálohy (2900 Kč) bude 16. 6. 2023. Pobyt můžete samozřejmě 

uhradit i najednou. Dítě nemůže odjet, aniž by byla zaplacena celá částka. Platební údaje dětem 

dá TU. V případě, že žák by nejel na ZK z finančních důvodů, je možné požádat o příspěvek 
(viz www.zsburesova.cz) 

     Během kurzu půjdeme na pěší výlet (cca 150,- Kč – příp. doprava, vstupy). 

     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 15% 

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. Přihlášku na ZK ale předejte 

třídní učitelce / třídnímu učiteli v řádném termínu a označte ji výrazným G.  

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

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁŽITKOVÝ KURZ 
 

 

PŘIHLAŠUJI  /  NEPŘIHLAŠUJI*   svého syna/svou  dceru  
 

………………………………….…………………………třída (v letošním šk. roce)  ………….  

 

 na zážitkový kurz, který bude naše škola pořádat  8. – 14. 9.  2023 ve Svoru 

 

Předběžná cena 4 900 Kč zahrnuje: ubytování, stravu 5x denně, dopravu, program, drobné 

odměny 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen/a se způsobem platby i  příp. zrušením účasti (viz 2. strana). 

 

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

                                                                                                             (podpis rodičů, zák. zástupců) 

 

 

• Nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

Místo pro Vaše připomínky, dotazy: 

(můžete psát i na e-mailovou adresu p. učit. M. Stuchlíkové: stuchlikova@zsburesova.cz) 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.zsburesova.cz/

