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Adaptační program ve škole 
Nabídka spolupráce a kalkulace pro: 

 

V termínu: 

Základní škola Na Líše  13. – 14. 9. 2021 
Na Líše 936/16, 14100 Praha 4 Trvání: 2 dny 

Dvoudenní adaptační program je zaměřen na hlubší vzájemné poznání spolužáků a propojení 
dílčích kamarádských skupinek. Dále cílíme na překročení hranic vlastního „já“ a nehlédnutí 
toho, co potřebuji já i skupina jako celek, abychom spolu dokázali efektivně vycházet a 
spolupracovat. V neposlední řadě se zaměříme také na vzájemné seznámení žáků napříč třídami 
a podporu společné identity spolužáků školy, prevenci vzájemné rivality.  

Program zahrnuje vždy 3 bloky o délce 1,5 hod (6 vyučovacích hodin) v rámci jednoho dne, 
z nichž vždy jeden z bloků je společný pro obě třídy dohromady.  

 

PROGRAM 
1. den: v úvodu programu se zaměříme na seznámení s instruktory i prohloubení a otestování znalosti 

spolužáků. Následně si vyzkoušíme, jak dokážeme týmově spolupracovat a „táhnout za jeden provaz“ a 

podíváme se i na to, co by bylo potřeba, aby nám to šlo lépe. V závěrečném bloku dne se promícháme 

s paralelní třídou, zahrajeme si zábavnou hru na naučení jmen a podíváme se na to, co se ve které třídě 

„nosí“. V menších skupinkách namíchaných z obou tříd pak zkusíme, kam až dokážeme posunout své 

možnosti, když dáme hlavy i svaly dohromady.  

2. den: navážeme na týmové aktivity z předchozího dne a vyzkoušíme si spolupráci a domluvu v rámci 

třídy při řešení rozličných rébusů. Se spolužáky překonáme trasu během na společných multi-lyžích a 

postavíme ropovod napříč kontinenty. Při zábavné týmové variaci oblíbené hry Activity se pak společně se 

spolužáky z paralelní třídy podíváme na to, kdo umí lépe kreslit, kdo je dobrý herec a komu to pálí. 

V samotném závěru našeho programu společně pojmenujeme, co si z prožitků uplynulých dní můžeme 

odnést.  

Výše uvedený program je primárně koncipován pro realizace ve venkovních prostorách. V případě nepřízně počasí je možné program 

s drobnými modifikacemi realizovat v prostoru třídy s částečnou možností využití tělocvičny školy. Průběh programu bude flexibilně 

upravován v reakci na potřeby konkrétní skupiny. 

CENA 900 Kč/os. min. 50 platících – 2 třídy, 3x instruktor 

ZAHRNUJE: NEZAHRNUJE:  

 přípravu a realizaci programu na zakázku, 
 služby instruktorů, 
 materiální zajištění všech bodů programu, 
 zapůjčení sportovního vybavení vč. bezpečnostních pomůcek, 
 pojištění klientů u Generali Česká pojišťovna a.s. (pojištění trvalých 
následků a odpovědnosti za škodu), 

 pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 pojištění stornopoplatků pro 
případ nemoci či úrazu před 
zahájením pobytu (lze přiobjednat 
za 140,- nebo 189,-Kč/osoba), 

 náklady na stravování během dne. 


