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Průběžné hodnocení projektu 

 

 V září (23. 9. – 25. 9. 2020) se uskutečnil pro žáky 3. ročníku adaptační pobyt. 

Zúčastnilo se celkem 26 žáků, 2 pedagogové a jeden asistent pedagoga. Cílem akce bylo 

navození přátelské atmosféry v třídním kolektivu, seznámení se s novými spolužáky, stmelení 

kolektivu prostřednictvím zkušenostních her a navázání vztahu s třídním učitelem. Program 

odpovídal požadavkům ŠVP v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Část programu 

byla připravena ve spolupráci SUN OUTDOOR Bílá. Ostatní aktivity zajišťoval metodik 

prevence RFCH společně s třídním učitelem a asistentkou pedagoga. Náplní pobytu byly 

sportovní a dovednostní hry, týmové akce, zážitkové programy, tvořivé aktivity a diskuze. 

Ubytování bylo zajištěno na Bíle v Chatě Javořina, stravování s plnou penzí v Hotelu Bauer. 

Adaptační pobyt splnil očekávání, cíle pobytu byly naplněny. Adaptace do skupin byla 

přínosná pro každého ze zúčastněných. 



 V rámci projektu proběhla také část tematických besed pro žáky prvního až devátého 

ročníku. Besedy pro žáky připravilo ŠPP (školní poradenské pracoviště) ve spolupráci 

s třídními učiteli na témata kyberkriminalita, rizika sociálních sítí a prevence šikany.   

 Pro školní rok 2020/21 jsme požádali o dotaci k financování adaptačního pobytu pro 6. 

ročník (26 žáků). Vzhledem k situaci spojenou s vysokou absencí žáků 6. ročníků 

s následkem nenaplněné podstaty a smysluplnosti adaptačního pobytu se pobyt pro výše 

uvedený ročník neuskutečnil.  Adaptačního pobytu se zúčastnili žáci 3. ročníku (26 žáků), 

který byl vybrán jako vhodná skupina k naplnění cíle adaptace. Do ročníku přibyli tři noví 

žáci a vhledem k dlouhodobému přerušení sociálních kontaktů mezi ostatními žáky vlivem 

koronavirové situace v měsících březnu až červnu 2020, byl tento kolektiv dětí vyhodnocen 

jako vhodná skupina pro realizaci adaptačního pobytu. Pro žáky 6. ročníku bude realizován 

„ambulantní“ adaptační den, který se bude konat v prostředí školy za přítomnosti všech žáků 

ve spolupráci s organizacemi poskytující akreditované programy zaměřené na adaptaci žáků a 

třídního učitele uvedené v projektu.  

 Z důvodu současné krizové situace COVID 19 spojené s přerušovanou docházkou 

žáků na řádnou výuku probíhají jednotlivé aktivity dle možností - s třídním kolektivem, 

třídním učitelem a metodikem prevence. Žáci spolupracují, vyjadřují své názory ústně nebo 

písemně, dle potřeby jsou vedeny mimořádné třídnické besedy.  Problémy v jednotlivých 

třídách se daří alespoň částečně řešit, vztahy spolužáků a nových třídních učitelů dozrávají a 

dá se říct, že první část školního roku proběhla bez větších problémů. Noví žáci se adaptovali 

v třídních kolektivech. 

 


