Do nového školního roku už pod plnými plachtami
Začátek byl pro studenty prvních ročníků ve
znamení ADAPTAČNÍHO KURZU.
Přechod na novou školu se pojí s problémem
procesu přizpůsobování se novým podmínkám.
Se změnou školy se mění množství požadavků,
které jsou na žáka kladeny, ale především
sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků.
Podstatou adaptačního kurzu je, aby se
noví spolužáci poznali jinak a více. Naučí se
spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému.
I my jsme se k této aktivitě před několika lety
vrátili. Uvědomujeme si, jak obtížný je přechod
ze základní školy na střední a třídenní pobyt
mimo školní prostředí významně napomáhá
studentům
překonat
první
drobnější
překážky. Cílem těchto kurzů je pomoci
žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je
spolupracovat a vyvolat pocit sounáležitosti
ke třídě i ke škole, rozvíjet pozitivní klima.
Naše zkušenosti napovídají, že se nám to daří.
Stabilně jezdí na tento kurz třídní učitelé,
metodik prevence a výchovný poradce. Přijeli
za námi i další pedagogové, včetně paní
ředitelky. Těší nás, že máme plnou podporu.
Letošní pobyt jsme nasměrovali do RS Sluneční
zátoka u Ledče nad Sázavou, kde trávil své
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Cestu tam ve středu a zpět v pátek jsme
podnikli vlakem, což byl velmi zajímavý zážitek
v podobě sledování překrásné scenérie v okolí
řeky Sázavy. Na místě jsme strávili slunečné
dny plné aktivit, které přispěly k vzájemnému
poznávání se a k dobré náladě. Někteří studenti
byli zpočátku skeptičtí, ale jejich zápisy v
deníku vypovídají o tom, že se jim ve Slunečné
zátoce líbilo:
„Myslely jsme si, že nás to nebude bavit, ale dojem
je takový, že si to moc užíváme a bavíme se.“
„Je to tady dobrý, snažíme se poznat hodně lidí,
jenže nám paměť nestačí na tolik úžasných lidí.“
„Je to tu super, poznali jsme hodně nových

kamarádů a to jsme teprve začali.“
Už nyní připravujeme další pobyt pro příští
školní rok.
V rámci odborných předmětů se snažíme
studentům poskytnout také dostatečné
propojení s novinkami v jejich oboru. Naši
studenti oborů Informační technologie a
Obchodník navštívili ve čtvrtek 13. září XI. ročník
prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy,
marketingu a polygrafie v Konferenčním
centru City Praha. Součástí veletrhu byly i
přednášky, prezentace, případové studie a
workshopy. Cílem návštěvy bylo, aby studenti
pochopili, že není problém vyrobit, ale prodat
a že reklamu a marketing potřebuje každá
firma i veřejná instituce, dokonce i dobrá
myšlenka. Učitelé měli možnost navázat nové
kontakty s dodavateli materiálů, které škola
využije při práci studentů ve vlastním novém
Polygrafickém studiu.
Přijďte se nejen na naše nové Polygrafické
studio podívat každé pondělí od 15:00 do
17:00 hodin, rádi uvítáme případné zájemce
o studium v rámci našich INFORMAČNÍCH
ODPOLEDNÍ.
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