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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánskohorští prvňáčci zahajují školní rok u moře v Chorvatsku

Prvňáčci Základní školy Gen. Janka z Ostravy – Mariánských Hor zahajují i letos svůj první 
školní rok týdnem v Chorvatsku na adaptačním a ozdravném pobytu. Do čtyřhvězdičkového 
kempu v Biogradu na Moru, kde budou společně se svými rodiči a třídní učitelkou bydlet v plně 
vybavených mobilních domech s vlastním sociálním zařízením první skupina dětí a rodičů vyrazila 
klimatizovaným autobusem v pátek 1. září večer.

„V sobotu ráno všichni dorazili na místo a čeká je týden plný zábavy, zážitků a dobrodružství. 
Adaptační pobyty pro žáky dvou prvních tříd naší základní školy organizujeme už tři roky. 
Chceme dětem nabídnout netradiční začátek jejich školní docházky, na který budou moci dlouho 
vzpomínat,“ říká starostka obvodu Liana Janáčková. Mariánskohorská radnice na pobyty prvňáčků 
v Chorvatsku finančně přispívá. Rodiny za dítě a jednoho z rodičů hradí částku 2500 korun, 
zbývající náklady ve výši zhruba deset tisíc korun doplácí Mariánské Hory a Hulváky z rozpočtu 
městského obvodu.

„S podporou adaptačních pobytů jsme začali před třemi lety. Tehdy jsme nevěděli, jestli bude 
o takový projekt zájem. Před výběrem cestovní kanceláře jsme si proto sezvali rodiče budoucích 
prvňáčků a zeptali jsme se jich, zdali by podobnou akci uvítali. A protože zájem byl velký 
a z prvních turnusů se lidé vraceli nadšení, od roku 2015 žáky prvních tříd posíláme do 
Chorvatska pravidelně,“ vysvětluje 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus a dodává: „Umožňujeme 
v rámci akce vycestovat i dalším rodinným příslušníkům. Ti už sice jedou bez dotace ze strany 
radnice a hradí si plnou cenu zájezdu, i tak je ale díky vysoutěženým podmínkám pro ně cena 
poměrně zajímavá. Pobyt s dopravou, úplným cestovním pojištěním, plnou penzí, svačinkami, 
pitným režimem a závěrečným úklidem ubytovacího zařízení stojí dospělou osobu necelých šest 
a půl tisíc.“

Adaptační pobyt v přímořském prostředí má pozitivní vliv na zdraví dětí, současně je ale taky 
výbornou příležitostí pro to, aby se žáci mezi sebou a se svou třídní učitelkou seznámili, navázali 
přátelství a aby se vzájemně poznaly i rodiny jednotlivých prvňáčků.

„Díky tomu vznikne komunita, která v rámci školní docházky pomáhá vytvářet pozitivní klima ve 
třídě, ale neformálně i mimo školu. Jsem opravdu ráda, že vedení radnice dává našim dětem 
takovou příležitost, některé rodiny s dětmi u moře například ještě nikdy nebyly a podařilo se jim 
to až díky adaptačnímu pobytu,“ dodává ředitelka školy Šárka Fehérová.

Denní program účastníků akce je z části školní a z části dovolenkový. Dopoledne prvňáčci tráví 
čas se svou třídní učitelkou, kdy realizují aktivity podobné těm, které by realizovaly i ve škole, 
odpoledne jsou s rodiči. „Na místě máme své vlastní animátory, kteří pro děti, ale taky dospělé 
připravují zábavné hry, soutěže a další zpestření pobytu. Každoročně se školou jezdí na akci 
i zdravotník pro případ, že by bylo potřeba ošetřit nějaké zranění, nebo poskytnout jinou zdravotní 
pomoc," uzavírá starostka Janáčková. První letošní „adapťák“ mariánskohorských prvňáčků se 
koná ve dnech 1. až 10. září, druhý turnus pak ve dnech 8. až 17. září.
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