
 

 

Adaptační program  

Termín: 9. - 10. 9. 2019 dvoudenní program 6. A 

  12. – 13. 9. 2019 dvoudenní program 6. B 

Sraz:   9.30 hod autobusové nádraží v Ivančicích 

Návrat:  15.16 hod na autobusové nádraží v Ivančicích  

Místo:  Čučice  

Ubytování:  budova bývalé fary - postele (nutný spacák) 

Strava:  plná penze (začínáme obědem, končíme odpolední svačinou), 

                     pitný režim       

Doprava:  linkovým autobusem 

Poplatek:  450,- Kč (ubytování, strava, doprava, program, pedagogický 

dozor) – lze uhradit převodem přes účet nebo přímo v SVČ 

Ivančice. Přihlášení a platbu celé částky, případně zálohy 200,- 

prosíme provést do 20.6, zbytek doplaťte do 20.8. 

Přihlášení:  bude probíhat on-line (viz níže). Po přihlášení obdržíte 

mailem přihlášku, kterou vytisknete a podepsanou donesete 

do SVČ Ivančice, případně oskenovanou pošlete na 

recepce@svcivancice.cz. Na přihlášce budou číslo účtu a 

variabilní symbol potřebné pro platbu. Případné nejasnosti 

vyřešte na recepci SVČ Ivančice.    

 

Důvody, proč se programu účastnit: 

- naladění se na nový školní rok 

- seznámení žáků s třídním učitelem a kolektivem navzájem  

- práce učitele s třídním kolektivem v jiném než školním prostředí 

- vzájemné poznání nových a starých žáků  

- navození přátelské atmosféry 

 

S sebou: spací pytel, oděv na spaní, šusťákovou soupravu, tričko, tepláky, 

mikinu, sportovní obuv (2x) a teplé oblečení na ven, obuv do místnosti, 

hygienické potřeby, pláštěnku, šátek na hry, baterku, psací potřeby, karta 

zdravotní pojišťovny, osobní léky, dobrou náladu 

 
 

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ADAPTAČNÍ PROGRAM SVČ 
IVANČICE? 

Na adaptační program je nutné se přihlásit ON-LINE přes tzv. rodinný 
účet, který si založíte na adrese: https://svcivancice.iddm.cz  
 
Základní kroky vytvoření nového účtu a přihlášení účastníka: 

 
1. Vytvoření nového účtu a registrace (v případě, že rodinný účet 

ještě nemáte zřízený) 
2. Přihlášení k rodinnému účtu 
3. Přidání nového účastníka popř. upravení údajů účastníka 
4. Výběr adaptačního programu ze seznamu TÁBORY  
5. Přihlášení účastníka 

 

https://svcivancice.iddm.cz/


 

 

Podrobný návod k on-line přihlašování je zveřejněn na: www.svcivancice.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


