Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
G. Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym-ostrava.cz
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu pro třídy 1. A, 1. B, 1. C, 3. E
Adaptačně vzdělávací kurzy
V souladu s ŠVP pro čtyřleté a šestileté gymnázium, který vychází z RVPG pro gymnázia, je
součástí učebního plánu pro 1. ročník SŠ adaptačně vzdělávací kurz, jehož náplní je mimo jiné
část vzdělávacího obsahu předmětu výchova ke zdraví.
Termín konání:
Třídy: 1. A, 1. B - středa 2. 9. – pátek 4. 9. 2020 (pro třídu 1. A – třídní učitelka J. Veselá, 1. B
– třídní učitelka L. Hrbáčová)
Třídy 1. C, 3. E - pondělí 21. 9. – středa 23. 9. 2020 (pro třídu 1. C – tř. uč. R. Křikala, 3. E –
tř. uč. D. Gracová)
Místo pobytu: horská chata Mečová v Horní Bečvě
Ped. doprovod: třídní učitelé
Lenka Žvaková, tel. 607 823 571
Jana Tomalová, školní metodička prevence, tel. 774 10 90 70
Doprava: autobusem, potom cca 15 min pěšky
ODJEZD: 2. 9. / 21. 9. v 8:00 hod., sraz - parkoviště před VŠB-TUO, ul. 17. listopadu,
Ostrava-Poruba, v 7:45
NÁVRAT: 4. 9. / 23. 9. v 14.00-15.00 hod.
Ubytování: vícelůžkové pokoje se společnými sprchami a WC
Strava: strava pětkrát denně + pitný režim po celý den, možnost zakoupení sladkostí a
nealkoholických nápojů v bufetu

Způsob úhrady kurzu:
Částku 1250,- Kč uhraďte prosím do 2. 9. 2019
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)

Seznam doporučených věcí:
Žáci, vezměte si s sebou:

doklady – průkaz zdravotní pojišťovny, OP

potřebné osobní léky (s rozpisem dávek)

čestné prohlášení a bezpečnostní pokyny - viz příloha !!

vhodné sportovní oblečení i vhodnou sportovní obuv na celý pobyt (sezení na zemi,
obuv a oblečení na venkovní sporty, malý baťůžek, domácí obuv vhodnou do objektu
ubytování), pláštěnku

hygienické potřeby, ručník

obyčejný šátek, igelitovou tašku – NUTNÉ

psací potřeby (propiska, tužka, pastelky, barevné fixy)

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

menší finanční obnos (v objektu bude v určité hodině otevřen bufet)

stolní hry, popř. hudební nástroj, pokud na něj hrajete
Neberte si s sebou:

cennosti a drahé předměty

drahé a nevhodné oblečení

větší finanční obnos
Upozornění:
Kurz není výlet, jedná se o výchovně vzdělávací akci, která plní i sociální roli – adaptaci na
nový třídní kolektiv. Je nutno respektovat Školní řád v plném rozsahu. Náplň kurzu mimo
jiné: drogová prevence, sebepoznávání, nebezpečí šikany a kyberšikany, první pomoc,
spolupráce a komunikace v kolektivu apod.

Vytiskněte, vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli před nástupem do autobusu v den odjezdu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení
Jméno a příjmení:
Kontakty:
telefon otec: .............................................

Datum narození:

Třída:

telefon matka:...........................................
telefon domů:.............................................
Prohlašuji, že mému dítěti ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření (karanténu, zvýšený
zdravotní, dozor, lékařský dohled). Není mi rovněž známo, že by bylo v posledním týdnu ve
styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
Aktuální zdravotní stav dítěte…………………………………………………………………
Důležitá sdělení (alergie, užívání léků atd.)…………………………………………………
(potřebné osobní léky je nutné s rozpisem dávek odevzdat před odjezdem pedagogickému
dozoru)
V ……………….….. dne .................
.......................................................................
podpis rodičů (zákon. zástupců nezletilých žáků)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s organizačními a bezpečnostními pokyny a
pravidly chování během kurzu (dodržování školního řádu).
Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Podpis žáka: .................................................
Četl jsem organizační pokyny a informace a jsem si vědom, že v případě hrubého porušení
kázně zabezpečím přepravu svého syna/své dcery domů na vlastní náklady.
V Ostravě dne .............................
Jméno zákonného zástupce žáka: ................................. Podpis………………………………

