Vážení rodiče,
Základní škola Jevíčko opět připravuje pro žáky 6. ročníku (školní rok 2015/2016) třídenní
zážitkový seminář nazvaný „Spolu ruku v ruce“, který je součástí Minimálního preventivního
programu naší školy. Cílem tohoto semináře je nejen prevence rizikového chování (šikana, drogová
závislost, gamblerství apod.), ale i upevnění přátelských vztahů mezi žáky, mezi žáky
i učiteli, stmelení kolektivu. Žákům je vhodnou formou (prostřednictvím nejrůznějších her, soutěží
a dalších zajímavých aktivit) poukázáno na smysluplné naplnění volného času.
Akci finančně zabezpečuje základní škola, SRPS při základní škole, sponzoři. Uvítáme i
sponzorský dar rodičů (např. papíry, bloky či finanční částku). Na akci tradičně přispívají i rodiče
žáků. Účastnický poplatek pro školní rok 2015/2016 činí 250 Kč.
Datum konání: 1. - 3. září 2015
Místo konání: penzion Eden (nedaleko Jevíčka)
Sraz ve 14. 00 hodin 1. září 2015
Od školy budou odvezeny batohy, pěšky se přesuneme na Eden.
Ukončení akce kolem 14. 00 hodiny před školou 3. září 2015.
V penzionu Eden mají děti zajištěn nocleh ve 4-6 lůžkových pokojích.
V úterý začínáme večeří, ve čtvrtek končíme obědem (děti mají zajištěny i svačiny a pitný režim).
V případě, že vaše dítě vyžaduje zvláštní stravu, např. bezlepková dieta, nahlaste do školy, strava bude
upravena.
Pedagogický dozor zajišťuje základní škola (školní metodik prevence, třídní učitelé 6. tříd, speciální
pedagog).
S sebou: oblečení vhodné na pobyt venku a v lese, pevná obuv taktéž vhodná na pobyt venku,
hygienické potřeby, pyžamo, náhradní oblečení, přezůvky do penzionu, plavky (v případě příznivého
počasí možnost koupání v bazénu u penzionu), pastelky, propiska, blok, vhodné jsou stolní hry, karty,
drobné kapesné (v penzionu je restaurace, kde je možno zakoupit nějaké sladkosti, nanuka apod.,
taktéž v nedalekém obchůdku).
Pro žáky je připraven bohatý program plný netradičních her a aktivit, které mají posílit
kamarádské vztahy, kolektiv třídy, mají dětem ukázat, jak lze vhodně využít volný čas. Pokud budete
mít čas a chuť, můžete nás navštívit a děti vidět v akci.
(Na www.zsjevicko.cz můžete zhlédnout fotografie z již dříve konaných seminářů.)
Případné dotazy telefonicky nebo osobně zodpoví Mgr. Jiřina Finsterlová, školní metodik prevence.
Informace taktéž ke stažení na www.zsjevicko.cz

!Aby seminář naplnil svůj smysl, je žádoucí, aby se ho zúčastnili všichni žáci!
Účastnický poplatek ve výši 250 Kč zaplaťte prosím nejpozději do 19. června 2015,
taktéž nejpozději k tomuto datu odevzdejte přihlášky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška
Souhlasím s tím, aby se moje dítě …………………………………………………………….................
účastnilo třídenního semináře Spolu ruku v ruce ve dnech 1. - 3. září 2015.
Telefonní číslo, na kterém budu v případě nutnosti k zastižení ………………………………................
Úprava stravy ano/ne. Popř. jaká……………………………………………………………………..
Léky ano/ne. Popř. jaké………………………………………………………………………………..
Podpis rodičů/zákonného zástupce …………………………………………………………………..

