
Školní rok 2017-2018   Adaptační kurz  1.E 

 

Termín: po- út 4. 9. – 5. 9. 2017  

Pedagog. doprovod:  Mgr. Karel Střelec, třídní učitel, telefon776 117 212 

Jana Tomalová, školní metodička prevence, tel. 774 10 90 70 

Lenka Žvaková, výchovná poradkyně, 607 823 571 

 

Ubytování a strava:  Penzion SETINA, Pustá Polom, strava je zajištěna a je v ceně, kurz začíná a končí obědem 

Doprava:    MHD + pěšky cca 5 km 

Cena:    600 Kč + 2 jízdenky na MHD 

 

Způsob úhrady kurzu: 

Částku 600 Kč uhraďte prosím do 31. 8. 2017 

č. účtu:   220778164/0300 

variabilní symbol: část rodného čísla před lomítkem (6 znaků) 

!!! zpráva pro příjemce: kurz – jméno a příjmení žáka (např. kurz – Jan Novák) 

 

Upozornění pro žáky:  
KURZ NENÍ VÝLET, ALE JE ZAMĚŘEN NA VZDĚLÁVÁNÍ A PŘEDEVŠÍM NA ADAPTACI V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU. 

JE NUTNO RESPEKTOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD (ŠŘ) V PLNÉM ROZSAHU. Se ŠŘ je možné se seznámit na 

http://jazgym.cz/cz/vzdelavani/dokumenty/skolni-rad.html. Žáci budou se ŠŘ seznámeni po příchodu na sraz ve škole 4. 9. 

Doprava: 

Sraz žáků: 4. 9. v budově gymnázia, JGPT, G. Klimenta  493/3, Ostrava-Poruba v 7:45 ve své třídě.  
Po seznámení se ŠŘ jedeme MHD, tramvají č. 5 z Poruby na zastávku Budišovice-Zátiší, pak pěšky cca 5 km. Cesta 

je již součástí programu. Je nezbytné, aby rodiče dohlédli, aby žáci měli vhodnou turistickou sportovní obuv a 

věci sbalené v BATOHU na zádech (NE v tašce) a aby nebrali zbytečnosti.  

Návrat a ukončení: v út 5. 9. cca 14:40 hod. u budovy gymnázia pro všechny žáky, kteří nebudou mít rodiči podepsané 

potvrzení - viz příloha níže; se souhlasem zákonného zástupce, může akce skončit pro žáka na zastávce  tram. č. 5, Poruba, 

Vřesinská. 

 

Žáci, vezměte si s sebou:  
 2 jízdenky na tramvaj nebo peníze na jejich zakoupení 

 doklady – průkaz zdravotní pojišťovny, popř. potřebné léky 

 vhodné sportovní oblečení i vhodnou sportovní obuv na celý pobyt (sezení na zemi, obuv a oblečení na venkovní sporty, 

obuv vhodnou do objektu ubytování) 

 pláštěnku, hygienické potřeby, ručník 

 nutný!!! obyčejný šátek, např. na zavázání očí – na hry 

 psací potřeby, pastelky nebo pastely, barevné fixy apod. 

 sešit na poznámky (drogová prevence, sebepoznávání, spolupráce v kolektivu, komunikace v kolektivu, první pomoc...) 

 menší finanční obnos na případné individuální občerstvení 

 popř. hudební nástroj, pokud na něj hrajete  

 čestné prohlášení  - viz příloha 

Neberte si s sebou: 

 cennosti a drahé předměty 

 drahé a nevhodné oblečení 

 větší finanční obnos 

 

Zájmem školy je, aby se této výchovně vzdělávací akce zúčastnil celý třídní kolektiv. Máme zkušenost, 

že to velmi pozitivně přispívá k dobré adaptaci žáků v nové škole a v novém třídním kolektivu. 

Příloha --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Potvrzení  Jméno žáka:……………………………… 

 

1. Četl/a jsem pokyny a jsem obeznámen/a a srozuměn/a s okolnostmi a podmínkami AK. 

    Jméno zákonného zástupce: .............................................Podpis:……………………… 

 

 

2. Souhlasím, aby moje dcera/můj syn ........................................... ukončil/a AK na stanici     

    tramvaje Vřesinská, Poruba, pak za ní/něj přebírám plnou odpovědnost. 

    Jméno zákonného zástupce: .............................................Podpis:……………………... 

http://jazgym.cz/cz/vzdelavani/dokumenty/skolni-rad.html

