Adaptační kurz pro první ročník (ve šk. roce 2021/22)
Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2
Termín:

1. 9. – 5. 9. 2021

Odjezd od budovy školy:

1. 9. 2021 v cca 9:00 hodin (sraz v 8:30 před budovou gymnázia)

Příjezd ke škole:

5. 9. 2021 dopoledne.

Předpokládaná cena: 4100,- Kč (zaplaťte prosím do 30. 6. 2021, vyúčtování bude provedeno
po skončení kurzu, případné přeplatky budou vráceny, nebo po dohodě s Vámi převedeny na
další akce třídy – lyžařský kurz, výlet apod.)
------------------------------------------------------------------------Číslo účtu ………….……128500207
Kód banky ……………...0100
Variabilní symbol ……kód studenta
Specifický symbol ….. 1
------------------------------------------------------------------------Pedagogický dozor: Petr Daubner (třídní profesor), Stanislav Gottwald, Slavomír Scholz +
instruktoři z řad bývalých studentů
Základní vybavení (podrobnější informace budeme posílat emailem v průběhu prázdnin):
•
•
•
•
•
•
•
•

oblečení do přírody a na sport, plavky, pláštěnka
boty na ven (raději dvoje) a přezuvky
pohodlné oblečení do budovy
hygienické potřeby
baterka, psací potřeby, sešit (blok)
hudební nástroj
malé občerstvení na cestu
doklady, zdravotní deklarace + potvrzení o bezinfekčnosti (příslušné formuláře
zašleme emailem, budou vybírány před nástupem do autobusu), průkaz zdravotní
pojišťovny
• potřebné osobní léky
Vzhledem k tomu, že budeme některé „žhavé“ informace posílat v průběhu prázdnin elektronicky
a vzhledem k tomu, že bychom rádi znali své svěřence předem, prosíme Vás o zaslání aktuální
fotografie studenta 1. ročníku nejlépe v elektronické podobě z emailové adresy, na kterou budete chtít
zasílat další informace na emailovou adresu: stanislav.gottwald@centrum.cz. Tyto fotografie budou
použity jen k výše uvedenému účelu a nebudou dále šířeny.

Kam pojedeme?
Vzdělávací a rekreační středisko Chata Doubravka – Chotěboř
(http://www.chatadoubravka.cz/)

Jde o polosamotu v romantickém prostředí u říčky Doubravky. Toto zařízení původně
patřilo Prázdninové škole Lipnice, která u nás zaváděla principy zážitkové pedagogiky;
zde probíhala řada legendárních akcí této instituce. Naše škola sem jede po třetí a má
k dispozici celou hlavní budovu, a to bez ohledu na počet účastníků. Pyšní se tu výbornou
domácí kuchyní ….

Na kurzy s námi jezdí několik bývalých studentů, kteří mohou být pro nové studenty
zdrojem řady rad a informací, které při studiu určitě využijí.
Všechny aktivity na kurzu jsou dobrovolné, na druhé straně je nanejvýš výhodné se jich
účastnit, a to třeba jen v roli pozorovatele. Prostě jde o to poznat se se svými novými
spolužáky (třeba v dosti netradičních situacích), třídním učitelem a poznat i sebe sama.

Přihláška na adaptační kurz 1.B (šk. r. 2021/22)
1. 9. – 5. 9. 2021

Tímto přihlašuji svou dceru/svého syna

……………………………………………………………………………………………………………………………………
narozenou/narozeného dne: ……………………………………………………..

na adaptační kurz gymnázia, který proběhne v termínu 1. 9. 2021 - 5. 9. 2021.
(předpokládaná cena kurzu 4100, - Kč, vyúčtování bude provedeno po skončení akce)
Zároveň se zavazuji, že zaplatím částku 4100,- Kč na účet školy do 30. 6. 2021.

Číslo účtu …………….…128500207
Kód banky ……………...0100
Variabilní symbol ……kód studenta
Specifický symbol …. 1

……………………………………………………………………
podpis rodičů

V Praze dne……………………………………………

