Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ 005 59 016
Tel.: 541 321 317, www.gymnaslo.cz, sekretariat@gymnaslo.cz

ADAPTAČNÍ KURZ 1.ROČNÍKŮ 2021/2022
(základní informace účastníkům a rodičům, přihláška)
st 1. 9. – so 4. 9. (středa 1. 9. program do 12h ve škole, ve 13h odjezd do Podmitrova od
divadla Barka, 300 m od školy)
Areál penzionu Podmitrov (www.podmitrov.cz)
Příjezd:
so 4. 9. cca 14h před budovu gymnázia (divadlo Barka)
Charakteristika kurzu:
Součástí školního vzdělávacího programu pro první ročníky je adaptační kurz, který si klade jako obecné cíle
usnadnit studentům přechod ze základní školy na gymnázium a především nastartovat a prohloubit tvorbu
třídního kolektivu a posílení interpersonálních vztahů mezi studenty a třídním učitelem, ale i dalšími studenty
jednotlivých tříd. Stejně jako je seznámit s budovou školy a školním řádem.
Ubytování:
vícelůžkové pokoje, společné sociální zařízení
Strava:
plná penze (svačina, pitný režim – čaj):
Program:
aktivity zaměřené na tvorbu kolektivu třídy, osobnostně sociální rozvoj (rozvoj vzájemné
komunikace, spolupráce, lanové aktivity, základy první pomoci, orientace v terénu, sportovní hry)
Doprava:
autobus
Cena:
1.990 Kč (doprava, ubytování, strava, používání materiálu)
Vybavení účastníků: sportovní oblečení pro pobyt v přírodě vhodné pro všechny druhy počasí včetně deště
(doporučujeme funkční prádlo a nepromokavé boty), kvalitní sportovní obuv, věci osobní hygieny,
čelovka/baterka, šátek, čepice, oblečení pro pobyt v penzionu, přezůvky, malý batoh, lahev na pití,
poznámkový blok, psací potřeby (vše jako na školu v přírodě☺)
● Podepsané 1) poučení o bezpečnosti, 2) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vystaví lékař, bude)
vráceno), 3) závazné prohlášení o bezinfekčnosti/ne-covidu 19. Tyto 3 dokumenty (vše na formátu A4)
odevzdá žák třídnímu učiteli ve středu 1. 9. 2021. Průkaz zdravotní pojišťovny s sebou do Podmitrova.
● Barevné bavlněné tričko pro tvorbu „třídního trička“ pomocí sprejů a fixů na textil
(1.A – ČERVENÉ, 1.B – ZELENÉ, 1.X – MODRÉ, I.A – ŽLUTÉ)
Přihlášení: posláním/odevzdáním vyplněné přihlášky do 31.7.2021 na sekretariátu školy (či emailem na
sekretariat@gymnaslo.cz a zaplacením 1.990 Kč převodem na bankovní účet Gymnázia: 209878148/0600,
variabilní symbol = datum narození žáka, zpráva pro příjemce: „Podmitrov, jméno a příjmení, třída“ příklad.:
„Podmitrov, Petr NOVÁK, 1.A.“ Platbu proveďte nejpozději do 27.8.2021.
Termín:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ 1. ročníků 2021/2022

……………………………………

……………………

odstřihněte

……..

jméno žáka
datum narození
třída
Přihlašuji závazně syna/dceru k účasti na adaptačním kurzu v době od 1. 9. – 4. 9. 2021 konaném v budově
Gymnázia/Podmitrově. Prohlašuji, že zdravotní stav dítěte odpovídá předpokládanému programu. Dále
prohlašuji, že jsem byl seznámen/a s pravidly na zajištění bezpečnosti v průběhu kurzu. (Odevzdejte TU, či
v kanceláři školy nebo pošlete na: Gymnázium, Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno do 31. 7. 2021)
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Mobilní telefon žáka
Podpis zákonného zástupce
Požadavek na úpravu stravování/diety/intolerance:

Co je důležité vědět o dítěti (chování, jednání, potřeby)?

zák.zástupce:

