Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz

Vážení rodiče,
vaše dcera/syn/ se zúčastní adaptačního programu pro šesté třídy, který opakovaně organizuje ZŠ
a MŠ ve spolupráci se školním psychologem pro třídní kolektivy ZŠ při přechodu z páté třídy do
šesté třídy.
Co si představit pod pojmem adaptační kurz? Možná si pamatujete doby dětských táborů, kde
vedoucí připravovali pro děti různé programy. Adaptační kurz může vypadat podobně, relativně
intenzivní program pečlivě vybíraných a připravovaných aktivit zaměřených na vzájemné poznání
se, získání společných zážitků a také učení se novým sociálním dovednostem a schopnostem, učení
se zodpovědnosti za sebe i za druhé. Dalším z cílů programu je usnadnit žákům získat a upevnit
vzájemné vztahy jak mezi žáky samotnými, tak i mezi žáky a pedagogy, rozvíjet komunikační
dovednosti a schopnost týmově spolupracovat, posilovat sebedůvěru, nastínit problematiku
negativních společenských jevů.
Program je dvoudenní a je realizován v krásném prostředí Turistické základny Jedov.
Program vede Mgr. Petr Vaněk s dalšími instruktory a třídními učiteli.
Hry jsou komponovány tak, aby hry sportovní a fyzicky náročnější byly střídány hrami logickými,
kreativními a intelekt tříbícími.
Do programu jsou zahrnuty tyto aktivity:
• seznamovací – cílem je:
- nastartovat dynamiku skupinového dění
- seznámit se s pedagogy
- sebeprezentace – uvědomit si co a jak sděluji ostatním, jak to vnímá okolí
• pohybové
• tvořivostní
• noční hra
• preventivní aktivity
• relaxační techniky.
Pokud byste měli zájem o podrobnější informace,
můžete se obrátit na Mgr. Radku Bochníčkovou, ZŘ školy.
Informace o středisku naleznete na: http://www.namestddm.cz/turisticka-zakladna.html
Realizační pokyny
Budoucí žáci šestých tříd se adaptačního pobytu zúčastní v termínu:
2. – 5. 10. 2017, každá ze tříd dva dny, v jednom dni se třídy překrývají.
Program je realizován v rámci školního vyučování.
Cena bude přibližně 600 - 700,- Kč.
Tuto částku uhradí žák na začátku školního roku 2017/18 svému třídnímu
učiteli.
Cena zahrnuje ubytování, stravu, dopravu a materiál.
S pozdravem
Mgr. Radka Bochníčková, ZŘ

Turistické centrum mládeže Jedov
Základna je umístěna v klidném prostředí v blízkosti vesnice Jedov, vzdálené 2 km od města
Náměšť nad Oslavou. Budova TCM Jedov byla dostavěna na podzim 2005, má bezbariérový
přístup.
V budově je velká místnost, která se používá jako jídelna a klubovna. Dále je zde pět
šestilůžkových pokojů a jeden pokoj dvoulůžkový. Pokoje jsou dostatečně velké a každý je
vybaven postelemi, skříňkami, stolkem a dvěma křesly. K dispozici jsou deky a polštáře. Na
polštáře a deky se vydává povlečení. Maximální kapacita základny je 32 míst. Podlahy tvoří nové
linoleum. V chodbě je umístěn botník, po celé budově je nutné chodit v přezůvkách.
Na chodbě je sociální zařízení zvlášť pro chlapce, dívky a personál. Sociální zařízení obsahuje
WC, sprchy, umyvadla s teplou vodou.
K vaření k dispozici plně vybavená kuchyňka umístěná hned vedle jídelny, se kterou je propojena
okýnkem na výdej jídla. K dispozici zastřešená terasa, venkovní posezení, stůl na stolní tenis,
prolízačky, ohniště a hřiště.
V blízkosti se nachází lesy a napojení na turistické stezky a cyklostezky (údolí Oslavy, zámek
Náměšť n. O. se zámeckou oborou, památník Bible Kralické v Kralicích n.Osl.).
Koupání: V Náměšti nad Oslavou je rekreační rybník Rathan a přehrada. 1 km od Jedova teče řeka
Oslava.
Ve vesnici je autobusová zastávka. Spoje jezdí 2x denně ve všední dny. V Náměšti nad Oslavou se
pak nachází vlakové i autobusové nádraží.
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