
Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 
 

 

 

Organizační zajištění: 

 

Adaptačních seminářů pro žáky 1. ročníků                 školní rok: 2019/2020 
 

Termín: 3. – 6.9.2019 

 

Účastníci: žáci 1. ročníků, jejich třídní učitelé a pracovníci ŠPP 

 

3.9.  STR 1 (Mgr.Zlámalová), 27 žáků 

Út  IT 1A (Ing.Kaspříková), 30 žáků 

  IT 1B (Mgr.Zelinková), 30 žáků                               (87 žáků) 

 

4.9. MS 1A (Ing.Spěšná), 29 žáků 

St MS 1B (Ing.Navrátilová), 24 žáků 

 MS 1C (Mgr.Grycová), 28 žáků                                 (81 žáků) 

 

5.9. MEZ 1 (Ing.Buchta), 28 žáků 

Čt PUZ 1  (Mgr.Dujka), 29 žáků 

 OK 1    (Ing.Uhříková), 29 žáků                                (86 žáků) 

 

6.9. ME 1A (Ing.Vlčková), 30 žáků 

Pá ME 1B (Mgr.Koudelková), 30 žáků 

            ME 1C (Mgr.Štechová), 30 žáků 

 EPO 1  (Mgr.Dundáčková), 30 žáků                          (120 žáků) 

 

 

Celkem: 374 žáků 

   

 

Místo: sportovní areál Hroch, ul. Veslařská, Brno – Komín 

            dostupnost MHD: tramvaj č. 1, z Hlavního nádraží na zastávku Vozovna Komín 

            (cca 30 minut) 

 

Hlavní cíle semináře: -   vzájemné seznámení studentů mezi sebou 

- seznámení třídních učitelů s novými kolektivy 

- seznámení s pracovníky ŠPP 

- položení základů prevence zneužívání návykových látek 

- přehled mimoškolních aktivit na škole 

- sportovní vyžití, uvolnění a zábava  

 

 

 

Pracovníci ŠPP: Mgr.Břicháček, Mgr.Šnajderová, Mgr.Dujka, Mgr.Kyrš,  

                            Mgr. Dundáčková, Mgr.Morbacherová 

   



 

 

 

Programy semináře: -  preventivní užívání návykových látek 

- seznamovací blok 

- blok se školním psychologem 

- sportovní blok 

 

preventivní programy zajistí instruktoři a lektoři firmy Active 21 

sportovní aktivity zajistí Active 21 ve spolupráci s pracovníky ŠPP 

seznamovací program a blok se školním psychologem bude plně v režii pracovníků 

ŠPP 

 

 

Denní časový harmonogram: 

 

Do 8:00 příjezd na místo, 

zahájení programu, seznámení s průběhem a bezpečností 

 8:00 –  9:30 I.blok aktivit 

 9:30 – 11:00 II. blok aktivit 

11:00 – 11:30 oběd 

11:30 – 13:00 III. blok aktivit 

13:00 – 14:30 IV. blok aktivit 

14:30 vyhodnocení dne a odjezd domů 

 

 

Poznámka:  

- oběd je zajištěn a bude též možnost nakoupit si během dne občerstvení 

- seminář se koná za každého počasí (nutno přizpůsobit oblečení)! 

 

 

   

                    

 

        Mgr. Michal Břicháček 

 

 

 


