
2. září 2016, Ostrava – Mariánské Hory

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dnes večer odjedou další prvňáčci z Mariánských Hor do Chorvatska

Do Chorvatska na adaptační pobyt dnes odjedou prvňáčci Základní školy Gen. Janka 
z Mariánských Hor. V přímořském letovisku Biograd na Moru padesátičlenná skupina dětí a jejich 
rodičů vystřídá účastníky prvního turnusu, kteří do Chorvatska odcestovali před týdnem. Autobus 
vyrazí v 19 hodin a děti mají půl hodiny před odjezdem sraz před mariánskohorskou radnicí, která 
náklady spojené s adaptačním a ozdravným pobytem v zahraničí z velké části financuje. 

„Týdenní pobyt u moře je pro žáky prvních tříd jedinečnou příležitostí jak se v krásném a zdravém 
prostředí seznámit se svými spolužáky a třídní učitelkou. Přátelské vztahy vznikají díky přítomnosti
rodičů i mezi celými rodinami, za což jsme rádi. Ověřili jsme si to v loňském roce, kdy jsme 
podobný adaptační pobyt pro prvňáčky uspořádali poprvé,“ řekla starostka obvodu Liana 
Janáčková.

Adaptační pobyty v Chorvatsku jsou mezi rodinami z městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky velmi oblíbené. Pomáhají tomu i příznivé finanční podmínky, které vedení radnice 
nastavilo. 

„Cena za pobyt jednoho rodiče a prvňáčka vyjde rodinu na dva a půl tisíce korun, přičemž 
zahrnuje týdenní ubytování v plně vybaveném mobilním domu s vlastním sociálním zařízením, 
plnou penzi, pitný režim, pojištění a dopravu tam i zpět,“ upřesnil 1. místostarosta Patrik Hujdus 
s tím, že s dětmi může za zvýhodněných cenových podmínek vycestovat i druhý z rodičů, 
sourozenec, případně babička, dědeček nebo jiný příbuzný. Ti ale za účast na adaptačním 
pobytu již hradí plnou cenu ve výši 6200 korun.

Vedení radnice plánuje pokračovat v organizování adaptačních pobytů pro žáky prvních tříd 
Základní školy Gen. Janka po celé aktuální volební období. Uskutečnit by se proto měly ještě 
v následujících dvou letech.
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