Pozvánka na adaptační prázdninový pobyt
Vážení rodiče,
přechod do nového prostředí bývá pro mnohé děti stresující, a proto každoročně připravujeme pro
žáky prvních ročníků krátký adaptační pobyt. V jeho průběhu se mohou žáci navzájem poznat při
hrách a společné činnosti. Zorientují se v prostředí domova a poznají i jeho zaměstnance, dostanou
příležitost „najít“ cestu do školy, na důležitá místa ve městě a zařídit si některé věci, které ostatní
ubytovaní žáci řeší až v den nástupu. Protože bývá dobrým zvykem, že děti na jejich první cestě do
„nového domova“ doprovodí i rodiče, tak pro ně připravujeme informativní schůzku. I proto
doporučujeme, abyste využili této příležitosti a přihlásili své dítě na adaptační pobyt a schůzky se
zúčastnili.
Rámcový program: (změna programu vyhrazena - bude se mírně lišit na jednotlivých budovách)
Pondělí 29. 8. 2016 - od 16,30 do 18,00 hodin - příjezd, ubytování, výdej klíčů, organizační záležitosti
- od 18,00 hodin - informativní schůzka se zákonnými zástupci žáků
- od 18,30 hodin - večeře (z vlastních zdrojů)
- 19,30 hod. - proškolení žáků, večerní program (informace o organizaci, poznávací a
seznamovací hry)
Úterý 30.8. - od 8.00 do 9.00 hodin – snídaně
- od 9,00 hod. - orientace ve městě (škola, nádraží, nákupní střediska apod.), pro ubytované na budově Hradecká a příp. JM možná registrace ve školní jídelně Hradecká
- 12,00 - 13,00 hod. - oběd, poté osobní volno
- 14,00 - 17,00 hod. - skupinové odpoledne, venkovní aktivity (hry, soutěže)
- 17,00 – 18,00 hod. - večeře a osobní volno
- 19,30 hod. - večerní program (sebepoznání, hry na podporu vzájemné komunikace)
Středa 31.8. - od 8,00 - 9,00 hod. - snídaně
- od 9,30 hod. - aktivity zaměřené na posilování vzájemné spolupráce a soudržnosti,
příp. sportovní a výtvarné aktivity, hodnocení soustředění a zpětnou vazbu od žáků
- 12,00 – 13,00 hod. - oběd, poté osobní volno nebo další skupinový program
- 15,00 hod. - ukončení adaptačního prázdninového soustředění
- 17,00 – 18,00 hod. - večeře a osobní volno
Organizační pokyny:
Termín konání: od 29. 8. do 31. srpna 2016.
Příjezd: v pondělí do 17,30 hod. na budovu, na níž byl žák umístěn (kde bude ubytován).
Stravování: bude zajištěno od snídaně 30. 8. do večeře 31. 8. 2016.
Náklady: během pobytu se budou žáci stravovat z poplatků, které uhradí v hotovosti při příjezdu, výše stravného a vstupného bude rozdílná podle způsobu zajištění stravování na jednotlivých pracovištích, celkem počítejte na jídlo s částkou 370,- Kč; další kapesné bude potřeba na přepravu MHD,
vstupné a osobní výdaje cca 100 Kč tj. celkem 470 Kč; ubytování v DM je zdarma, ale před zahájením
školního roku nelze poskytovat ve školních jídelnách dotovanou stravu.
S sebou: sportovní oblečení do přírody, ostatní dle pokynů k nástupu do DMIŠJ.
Přihlášky: připojenou návratku oddělte a zašlete laskavě co nejdříve, nejpozději do 12. 8. na naši
adresu DMIŠJ Vocelova 1469/5 nebo e-mailem na adresu silova@dmhk.cz. Do elektronické zprávy
uveďte jméno a evidenční číslo žáka, budovu, na níž byl umístěn, jako předmět napište „soustředění“.
Písemně doručené návratky nebudeme potvrzovat, přihlášky zaslané e-mailem potvrdíme až
po dovolených v polovině srpna. Přihlášku na poslední chvíli lze podat i telefonicky. Seznam přihlášených vyvěsíme na našich webových stránkách týden před akcí (možnost kontroly přihlášky).
Případnou neúčast již přihlášeného dítěte nám laskavě sdělte písemně, e-mailem nebo telefonicky
nejpozději do 26. 8. 2016 na příslušnou budovu, protože Vašemu dítěti automaticky objednáme stravu na celou dobu soustředění. Kontaktní údaje na vedoucího vychovatele najdete v pokynech k nástupu k ubytování.
Hradec Králové, 10. 6. 2016
Mgr. Sylva Nekolová v.r., ředitelka
_____________________________________ zde oddělte ___________________________________
Přihlašuji své dítě k účasti na prázdninovém soustředění v DMIŠJ ve dnech 29. až 31. 8. 2016
na budově: Vocelova - Hradecká – Jana Masaryka (zaškrtněte, co platí)
Jméno a příjmení žáka: ………………………………………..…. evidenční číslo žáka: ..………………………………………
Dne ……….………………………..………………

Podpis rodičů: …………………………………………………

