
 

Adaptační dny 1. 9. 2021 – 3. 9. 2021 (primy) 
 
1. den: 
 

- začátek v 8:00 hod (TU přeberou žáky od 7:40 h do 8.00 h ve vestibulu + odvedou je do kmenových tříd) 
 
- žáci musí mít: vhodné sportovní oblečení, karimatku (v případě příznivého počasí budeme venku), psací 

potřeby (případně pastelky), zápisník, šátek, svačinu na dopoledne a odpoledne, 400 Kč (na večeře, oběd 
2. 9., jízdné na vlak, kancelářské potřeby), informace pro zápis do Bakalářů, roušku nebo respirátor, 
přezůvky 

 
náplň: 
- provedení antigenních a PCR testů (pokud se na ně vztahují); seznámení s protiepidemickými opatřeními 

během adaptačních dní 
- seznamovací, komunikační, kooperativní a kontaktní hry, soutěže tříd, tvorba charty třídy a návrh 

třídního plátna 
- rozdělení do jazykových skupin (anglický jazyk) 
- 12:00 – 13:00 h oběd; večeře 16:30 – 17:00 h 

 
- ukončení v 17:30 hod 

 
2. den: celodenní turistický výlet 
 
hrad Helfštýn (odjezd v 8:20 h z Ostravy Svinova směr Lipník nad Bečvou)  
 

– sraz v 7:30 h před školou (pokud by žák přišel přímo na nádraží Svinov, je potřeba se předem domluvit 
s třídním učitelem) 

- výstup na Helfštýn (cca 6 km, závěr 1,5 km stoupání) – časová náročnost cca 1,5 hodiny 
- prohlídka hradu + občerstvení + suvenýry  
- sestup do Lipníka nad Bečvou + oběd 
- návrat do Ostravy Svinova v 15:40 h příjezd vlaku (rodiče si mohou žáky vyzvednout na nádraží, 

v opačném případě půjdou s třídním učitelem ke škole) 
 
s sebou: vybavení na turistiku – vhodné boty, šusťáková bunda, pláštěnka, malý batůžek, plastová láhev na pití, jídlo 
na občerstvení, kapesné + peníze na vstupné (80 Kč) 
 
3. den: práce s třídním učitelem (bude probíhat ve škole od 8:00 h) 
 

- seznámení se školním a klasifikačním řádem,  
- seznámení se školou – jídelna, ŘP, odborné a jazykové učebny a laboratoře, tělocvična; 
- šatní skříňky, studijní průkazy, rozvrh hodin,  
- doplnění informací do Bakalářů 
- oběd, ukončení v 13:45 h 

 
 
Poznámky:  
 
1) Večeře 1. 9. a oběd na turistickém výletě 2. 9. budou hrazeny z částky 400 Kč, kterou vyberou třídní učitelé 1. 9. v 
hotovosti, oběd ve školní jídelně 1. 9. a 3. 9. je uhrazen ze stravného na září, případně (pokud žáci jídelnu nebudou 
nenavštěvovat) bude dodatečně uhrazen (tyto obědy jsou dotované) 
 
2) Pokud aktuální zdravotní stav neumožní žáku se zúčastnit celodenního výletu, musí být řádně omluven rodiči 
třídnímu učiteli. 

V případě dalších dotazů se obracejte na vedoucí kurzu: Mgr. Jarmilu Kučerovou: jarmila.kucerova@gyohavl.cz  

mailto:jarmila.kucerova@gyohavl.cz

