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Navazující adaptační program 
v prostorách školy 

Nabídka spolupráce a kalkulace pro:  

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická 
V Úžlabině 320/23 
100 00 Praha 10 
 

• Termín:  

   21. listopadu 2018 
• Cílová země: ČR 
• Pobyt: 1 den  

Program navazující na adaptační kurz má za cíl oživit ve skupině procesy nastartované 
zářijovým kurzem, prohloubit vzájemnou znalost spolužáků nad rámec školního 
prostředí, komunikačně provázat vznikající kamarádské skupinky a v neposlední řadě 
skrze společný zážitek podpořit identitu a soudržnost třídní skupiny.  

 

 

 

Cca 6hodinnový program bude rozdělen do čtyř navazujících bloků aktivit. 

Blok 1 – Úvodní seznámení a navázání na AK 

Úvodní rozehřívací aktivity slouží k navázání kontaktu mezi třídou 
a instruktorem, nastavení pravidel programu, uvolnění napětí 
a připomenutí adaptačního kurzu.  

Blok 2 – Sebepoznávací aktivita 

Převážně diskusní, ale i soutěžní blok aktivit je zaměřen na 
prohloubení vzájemného poznání spolužáků v tom smyslu, aby se 
opět dozvěděli vzájemně něco více i o těch, se kterými se 
normálně ve škole nebaví.  

Blok 3 - Problémové hry 

Souhrn her, při kterých skupina na základě uvedení do příběhu 
musí řešit problém, který lze splnit pouze skrze zapojení celé 
skupiny. Aktivity navazují na podobné hry z adaptačního kurzu 
a v následné reflexi navazuje na oživení procesů, které jsme 
v průběhu kurzu ve skupině startovaly: vzájemná tolerance, 
zohledňování potřeb druhých, porozumění motivům vlastního 
jednání a samozřejmě komunikace a spolupráce v rámci skupiny.  

Blok 4 – Stavba mostů 

Skupina má za úkol z omezeného materiálu a v časovém limitu zkonstruovat miniaturu mostu, 
který samozřejmě staví společnými silami, ale každá skupina má za úkol zvlášť vytvořit určitý díl, 
a tak je aktivita zaměřena nejen na zručnost a technické dovednosti, ale také na schopnost 
rozdělení rolí a společnou domluvu.  
 

 CENA: 200 Kč /os.        (min. 90 účastníků)  4 třídy, 5 instruktorů 
 

CENA ZAHRNUJE: 
 přípravu a realizaci programu na zakázku, 
 služby organizátora a instruktorů po celou dobu akce, 
 materiální zajištění všech bodů programu (včetně 

bezpečnostních pomůcek). 

CENA NEZAHRNUJE: 
 dopravu na místo konání, 
 osobní útraty studentů, 
 náklady na stravování. 

 


