ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ - 1.O, 1.F
Vážení rodiče, milí žáci!
Seznamování žáků s novým školním prostředím, s novými spolužáky a učiteli probíhá na
Gymnáziu Písek formou adaptačního kurzu. Kurz a jeho program vychází ze schváleného
školního vzdělávacího programu a je součástí výuky. Jeho forma je hravá, uvolněná, cílem je
podpořit spolupráci a vznik pozitivních vztahů mezi novými spolužáky.
Obracíme se na Vás s předstihem s informacemi o organizaci kurzu, jeho náplni a požadavcích
na vybavení, oblečení a další potřeby.

Adaptační kurz 1.0 a 1.F ve školním roce 2019/2020 proběhne:
Žáci absolvují třídenní kurz. Úvodní část programu začíná současně se zahájením nového
školního roku, tedy v pondělí 2. září v 8:00 ve škole, ve třídách 1.0 a 1.F.
Druhý blok programu proběhne 4. – 6. září 2019 ve škole a v rekreačním středisku
Lažánky u Blatné.
Ve středu po obědě ve školní jídelně (nutné včas přihlásit, viz níže) odjíždějí žáci společně
s vyučujícími objednaným autobusem z autobusové zastávky v ulici Harantova (u Olympie)
v Písku do rekreačního střediska Lažánky. Je proto nutné, aby studenti dorazili do školy
již se zavazadly s věcmi na kurz.
Konec adaptačního kurzu a návrat do Písku s pedagogickým dohledem je naplánován na
pátek 6. 9. 2019 přibližně ve 14:00.
Program se bude skládat z několika bloků, v nichž budou mít žáci v první řadě možnost seznámit
se s prostředím školy, s novým třídním kolektivem, s třídními učiteli a dalšími pedagogy a
případně s několika staršími studenty, kteří se společně s učiteli budou podílet na organizaci
kurzu.
Naší snahou bude „nastartovat“ a rozvinout ve třídě procesy, které budou všichni, a to nejen
v průběhu studia na gymnáziu, zcela jistě potřebovat. Za tímto účelem budeme využívat
především různých aktivit v přírodě i v učebnách, zaměřených na spolupráci, komunikaci či
řešení problémů ve skupině a na rozvoj důvěry v sebe sama i své spolužáky. Zároveň se budeme
věnovat např. problematice efektivního učení, relaxace, dotkneme se i témat, jako je první
pomoc apod.
Pro všechny účastníky platí vzít si s sebou do RS Lažánky kromě běžných věcí osobní potřeby:
- spací pytel, dostatečně teplé oblečení na spaní
- dokumenty (průkaz pojištěnce, Prohlášení zákonných zástupců – vyplněné ke dni
odjezdu)
- sportovní oblečení do přírody do každého počasí, které lze ušpinit (+ náhradní)
- sešit A5 nebo A4 a psací potřeby
- vhodnou (pevnou) obuv a přezůvky
- léky, pokud student užívá, včetně popisu dávkování
- šátek na zavázání očí, plavky, baterku
Sraz a odjezd do RS Lažánky: 4. 9. 2019, 12:00, zastávka v Harantově ulici.
Stravování: plná penze (začíná večeří 4. 9. a končí obědem 6. 9.)
Ubytování: dřevěné chatičky (bez vytápění)
Účastnický poplatek: 1.000,- Kč (ubytování, strava, doprava, půjčovné materiálu, atd.)

Úhradu proveďte, prosíme, nejpozději do pátku 23. 8. na číslo účtu 189591755/0300 pod
přiděleným variabilním symbolem. (Variabilní symboly naleznete na www.gymna-pi.cz v sekci
adaptační kurzy).
V průběhu celého kurzu bude zajištěn pedagogický dozor, programu se zúčastní třídní učitelé
příslušných tříd, vyučující tělocviku, vyučující společenských věd a také externí odborní lektoři.
Stravování v jídelně Domova mládeže v Budějovické ulici je třeba na celý školní rok zařizovat
nejdéle do čtvrtka 29. 8. přímo v kanceláři školní jídelny jídelny tak, aby žáci mohli na první
oběd jít již v pondělí 2. 9. Zároveň bude třeba odhlásit stravu na čtvrtek a pátek 5. a 6. 9., kdy
budou žáci na kurzu.
Případná omezení stravy (diety) nebo zdravotní problémy, na které je během akce brát zvláštní
zřetel, oznamte, prosím, nejpozději do 27. 8. na mailové adresy uvedené níže, abychom mohli
vše včas vyřešit a přizpůsobit.
Při nástupu na kurz je nutné odevzdat „Prohlášení zákonných zástupců“ – vyplněné ke dni
odjezdu. Je součástí tohoto dopisu (strana 3).
S případnými dotazy ohledně adaptačního kurzu se obracejte na jeho organizátory.
S přáním zajímavých zážitků a dobrého startu v novém školním prostředí se loučí:
Mgr. Libor Janda
e-mail: ljanda@email.cz
tel.: 604 779 349

Mgr. Stanislav Trávníček
e-mail: travnicek.stanislav@gymna-pi.cz
tel.: 732 568 092

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ
(nesmí být starší než 1 den)
Prohlašuji, že žák/žákyně
Jméno:

Datum narození:

Třída:

je schopen/schopna zúčastnit se adaptačního kurzu Gymnázia Písek v termínu od 4. září
do 6. září 2019.
Současně prohlašuji, že:
 ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu,
 dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu),
 hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření,
 mi není též známo, že v posledních 14 kalendářních dnech přišlo toto dítě do styku
s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne mohly postihnout, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé.
Přikládám
 kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii.
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes …):

Pedagogickému dozoru předávám seznam léků, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich
přehled a také způsob užívání a případné kontraindikace či vedlejší účinky):

Telefonní čísla, na nichž nás můžete kontaktovat:

Byt:
Zaměstnání:
Mobilní telefon:
Jiné spojení (není-li telefon):

V případě zvláštních okolností (zejména onemocnění našeho dítěte, jehož léčba není reálně
možná přímo v místě konání kurzu, nebo výrazného kázeňského prohřešku) v průběhu kurzu
ještě před stanoveným termínem společného odjezdu, zajistíme jeho individuální odvoz
domů.
Dostal(a) jsem informace o programu, podmínkách, dopravě, ubytování, stravování a
předpokládané ceně zájezdu.

V

dne 4. 9. 2019

podpis zákonných zástupců žáka/žákyně:

