
Střední průmyslová škola Třebíč 
Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč 

 

 

Adaptační program pro 1. ročník SPŠ Třebíč 

 

Vážení rodiče,  

 

jako každý rok i na letošní září chystáme pro naše nově nastupující žáky adaptační program. Cílem je 

usnadnit přechod ze základní školy do střední,  zapojit všechny do nově vznikajícího kolektivu a lépe 

poznat svého třídního učitele i spolužáky.  Z minulých let máme s adaptačním programem velmi dobré 

zkušenosti, prokazatelná je  lepší vzájemná komunikace jak mezi žáky samotnými, tak i mezi žáky 

a jejich třídním učitelem. 

Program je rozložen do tří dnů. Činnosti jsou  vybírány tak, aby směřovaly od aktivit seznamovacích 

během prvního dne, přes aktivity prohlubující vzájemné poznávání a komunikaci, až k aktivitám 

podněcujícím vzájemnou spolupráci.  

 

Termín: Adaptační pobyty proběhnou ve třech turnusech od 7. 9., 12. 9. a 14. 9. 2022. Konkrétní 

termín pro jednotlivé třídy najdete zde: https://www.spst.cz/adaptacni-programy-pro-1-rocniky. 

Místo konání: DT Biskupice (http://www.dtbiskupice.cz/). 

Doprava je plánována autobusem od SPŠT, návrat také. Ubytování bude v chatkách.  

Cena: 1300,- Kč (ubytování, celodenní strava a pitný režim, doprava a další). 

 

Peníze žáci odevzdají nejpozději v pondělí 5. 9. 2022 třídnímu učiteli. 

  

S sebou doporučujeme: svačinu na první den (Začínáme obědem. Žáci ubytovaní na DM dostanou 

svačinu v den odjezdu se snídaní.), vhodné oblečení do terénu + náhradní (maskáče apod.) vybírané 

s vědomím, že se může zašpinit či dokonce potrhat, pevné boty, sportovní obuv, horší boty do 

špatného terénu či vody, přezůvky, teplejší oblečení na chladné večery a noci, pohodlné oblečení do 

místnosti, oblečení na spaní, spací pytel (pro větší teplotní komfort, běžné lůžkoviny budou 

k dispozici), hygienické potřeby, šátek, baterku, pláštěnku, čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

(formulář předá třídní učitel 1. 9. 2022), občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, léky (Pokud 

dcera/syn pravidelně užívá – rozpis musí být uveden v čestném prohlášení o bezinfekčnosti). 

 

S případnými dotazy ohledně adaptačního programu se můžete obracet na naši školní psycholožku 

Mgr. Janu Novotnou na tel.: 607 506 165 a e-mailem na adrese jnovotna@spst.cz. 

 

Věříme, že adaptační program bude pro Vaši dceru/ Vašeho syna přínosem a splní Vaše očekávání. 
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