
Organizační a technické zajištění seznamovacího kurzu I. ročníků „Adapťák“  

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí ve školním roce 2020/2021 

Termín: 3. 9. - 4. 9. 2020 /čtvrtek–pátek/ 

 

Místo konání: Kostelec nad Orlicí – autokemp   / p. Borůvka mobil 605 443 747 / 

Náplň: Boj proti drogám – přednášky, filmy.  

                  Seznámení s okolím školy a kulturními a přírodními památkami Kostelce, dále s používanými sportovišti.  
                  Večer proběhne kulturní program. 

  
Čtvrtek 
Dopoledne – prohlídka sportovišť, zámeckého parku, botanické zahrady a náměstí 
Odpoledne 
1/ po obědě přesun do kempu – ubytování 
2/ sportovní program – pěší přesun-prohlídka Kostelce (seznámení s mikroregionem) 
     Případně plavecký výcvik na bazénu, vodácký výcvik na řece. 

Večer proběhne kulturní program a seznamování studentů u ohně. 
 

Pátek 
1/ úklid chatek a areálu 
2/ přesun do školy – přednáška o drogách a promítání filmů 
 

Stravování: - zajištěno ve škole 

                    - internátní to budou mít zaplaceno předem (inkasní způsob platby) 
                    - dojíždějící budou muset hotově zaplatit ve čtvrtek oběd a večeři, v pátek snídani a oběd /cca 88,-Kč/ 

 
čtvrtek: oběd a večeře 
pátek: snídaně a oběd 

 
 

Ubytování: v chatkách 100,- Kč (1 osoba) -. jsou potřeba spacáky + karimatky, /prosím nahlaste, kdo by mohl vzít 

stan. 

 
Celková cena: cca 200,- Kč celkem = (pro žáky, kteří denně do školy dojíždějí) 

              100,- Kč = (pro žáky, kteří jsou na domově mládeže – internátní) 
 

Každý student bude připraven: 
a)  na sport /sportovní obuv a oblek/ 
b)  případný vodácký i plavecký výcvik /plavky a ručník/ 
c)  psací potřeby 

 
Kapesné – dle vlastního uvážení. 

 
 

Ukončení kurzu: pátek do 12:00 hodin   

 



Třídní učitelé odpovídají za svoji třídu.  
 
 
 

V Kostelci nad Orlicí dne 3.9.2020 ráno – proběhne na společenské místnosti poučení o bezpečnosti a chování na 
adaptačním kurzu. 

 

PROGRAM KURZU 

 

1. den (3. 9. 2020) - čtvrtek: 

8:00   -    9:00   poučení o bezpečnosti   + třídnické hodiny 

9.00   - 11:30  prohlídka sportovišť, botanické zahrady, zámeckého parku a náměstí 

11:30 - 12:30   oběd 

12:30 - 13:30       přesun do kempu a bytování 
 
14:00 - 15:30      prohlídka Kostelce nad Orlicí s výkladem o pamětihodnostech    
                              a zajímavostech města – pěší výlet v okolí řeky Orlice 
 
15:30 - 18:00  vodácký výcvik, případně doplněno o plavecký výcvik v případě hezkého počasí 

18:00 - 19:00      večeře + osobní volno 

19:00 - 22:30      program dle zájmu (netradiční sporty a jiná zábavní činnost směřující 
                               ke vzájemnému poznávání, příprava „třídního vystoupení“,) 
 
22:30 - 23:00      osobní hygiena + večerka 

 

2.den  (4. 9. 2020) - pátek: 

07:00 - 08:00     snídaně 

08:00 - 09:30        úklid areálu a předání chatek 

10:00 - 11:30        přednáška o drogách 

12:30                       oběd a ukončení kurzu 

 

 

Vedoucí kurzu   Mgr. Petr Novotný (mobil 605 239 242) 


