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Sdělení pro žáky 1. ročníků a jejich zákonné zástupce 

Obor Elektrotechnika: třída 1E 
Obor Informační technologie: třída 1F 
 

ADAPTAČNÍ KURZ 

Ve dnech 5. 9. až 7. 9.2022 (pondělí až středa) se bude konat pro žáky 1. ročníku Střední 

školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou adaptační kurz. Smyslem adaptačního kurzu je 

nastavení základních pravidel, která jsou potřebná pro fungování nové třídy, stmelení nové 

třídy a navázání pozitivních vztahů se spolužáky i pedagogy. Adaptační kurz povede 

koordinátorka adaptačních kurzů Mgr. Pořízková (porizkovas@sse-lipniknb.cz) a třídní učitelé 

nově nastoupivších tříd.  

Odjezd: pondělí 5. 9. 2022 Lipník nad Bečvou, 8:45 od školy  

Místo pobytu: Hotel Beskyd, Trojanovice 

Předpokládaný program: 

1. den:  příjezd, ubytování, hry a soutěže, večerní program 

2. den:  pěší výlet po turistické trase, návštěva lanového parku, socializační aktivity 

3. den: vyhodnocení, odjezd 

 

Příjezd: středa 7. 9. 2021 Lipník nad Bečvou (nebo dle domluvy), cca 12:00  

 

Předpokládané náklady: 1 700 Kč (doprava, pobyt, stravování – snídaně, oběd v restauraci 

nebo ve formě balíčku, večeře) 

 

Úhrada:  

a. Zálohu na adaptační kurz ve výši 1 700,- uhraďte prosím bezhotovostně na účet školy 

č.  28339831/0100, variabilní symbol 3241 – do zprávy pro příjemce je nutné uvést: 

AK a jméno žáka (např. AK Jan Novák). V případě obtíží kontaktujte kancelář školy: 

email: sse@sse-lipniknb.cz, telefon: 581 773 740. 

b. Termín složení zálohy: nejpozději do 31. 8. 2022, doporučujeme dříve 
c. Možný přeplatek bude vrácen v nejbližším termínu po vyúčtování 

 

Storno poplatek: 

Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek v případě bezdůvodného zrušení 

pobytu žáka.  
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Potřebné vybavení:  

- prohlášení zákonných zástupců (zdravotní způsobilosti) (viz příloha) 

- kartička pojišťovny 

- kapesné (dobrovolný vstup do lanového parku cca 400 Kč) 

- sportovní obuv a oděv (teplé oblečení), přezůvky 

- základní hygienické potřeby a potřeby na noc (2 noci) 

 

 

 

                      Mgr. Michael Tesař 

                      ředitel školy  
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