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Adaptační kurz – informace pro rodiče a žáky 
 

Ve dnech  2.9. – 4.9. 2014 proběhne úvodní setkání žáků prvních ročníků čtyřletého  

i osmiletého studia našeho gymnázia v rekreačním středisku Lites – Borovice u 

Mnichova Hradiště ( informace o středisku na : www.arb.cz ). 

Účelem tohoto krátkého soustředění je seznámit žáky prvních ročníků s jejich novou školou, 

výukou, s třídními profesory, případně s dalšími pedagogy, ale zejména s novými spolužáky 

jinak než ve školních lavicích.  

Odjíždíme v úterý 2. 9. 2014 v 8,30 od budovy školy, sraz před budovou školy mezi 8.00 

a 8.15, příjezd tamtéž ve čtvrtek 4. 9. 2014 mezi 12.00 a 13.00 - žáci čtyřletého studia 

odcházejí domů sami, žáky osmiletého studia vyzvednou rodiče osobně. 

 

Platba za pobyt a dopravu bude uhrazena po celkovém vyúčtování během měsíce září  

(2 x plná penze – začátek obědem, konec snídaní - ve výši cca 350 Kč/ den  + doprava). 

Možnost zaplacení zálohy ve výši 800Kč na třídní schůzce dne 25.6.2014 

Doporučené vybavení: 

Tepláky, trička, kraťasy, sportovní obuv, plavky, pláštěnka, toal. potřeby, pyžamo, pokrývka 

hlavy, opalovací krém, přípravek proti klíšťatům, teplá bunda, spací pytel (možnost zapůjčení 

povlečení na místě za poplatek 60 Kč), baterka, blok, psací potřeby, průkaz ZP a případně 

užívané léky a léky běžné potřeby, kromě zavazadla příruční batůžek. 

Doma nezapomeňte dobrou náladu, inspiraci a event. hudební nástroj či jiné pomůcky 

potřebné k zábavě v kolektivu. 

Před odjezdem odevzdá účastník kurzu Potvrzení o bezinfekčnosti (odstřihněte) s informací 

o zdravotním stavu podepsané rodiči, které nebude starší než tři dny.  

Milí žáci, těšíme se na vás, doufáme, že se úvodní soustředění vydaří stejně dobře, jako 

tomu bylo v minulých letech.                    

                                                                                          Mgr. Milada Pochmanová  
                                                                                            (výchovný poradce a vedoucí kurzu) 

  
P O T V R Z E N Í      O      B E Z I N F E K Č N O S T I 

 

Potvrzuji svým podpisem, že můj syn / moje dcera………………………………………….. 

1. neprodělal/la v minulých dnech žádnou infekční chorobu, ani s takto nemocným 

nebyl/la v kontaktu. 

2. netrpí / trpí těmito zdravotními potížemi, které by mohly ovlivnit jeho / její účast na 

kurzu ,např. alergie, srdeční arytmie, spec.stravování ( uveďte prosím) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. je plavec /neplavec                                                                      

 

V Kladně dne ……………       podpis rodičů: …………............................................................ 

http://www.arb.cz/
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Informační schůzka 2014 – 1. ročníky 

 

Vážení rodiče, 

vítáme Vás na našem prvním společném setkání na nové škole, která bude od září novým 

působištěm Vašeho dítěte. Dnešním dnem začíná období naší společné spolupráce a my 

věříme, že společnými silami dosáhneme společného cíle… 

Vzhledem k tomu, že nových informací rozhodně nebude málo, předkládáme Vám alespoň 

některé z nich právě dnes. 

 

1. Zahájení školního roku  pro studenty prvních ročníků v pondělí 1. 9. 2014.  

            Sejdeme se v 9 hodin v budově školy – druhé patro učebna č. 48, kde proběhne        

            oficiální zahájení nového školního roku. Studenti se pak přesunou se svými třídními  

            do kmenových tříd. 

 

2. Další důležitou akcí je Adaptační kurz prvních ročníků 2. – 4. 9. 2014 (seznámení 

se spolužáky a s vyučujícími jinak než ve školních lavicích, nové informace, aktivity 

různého typu - připravují třídní, další pedagogové  a výchovný poradce). 

 

Organizátorem této akce je výchovný poradce Mgr. Milada Pochmanová – kontaktujte 

v souvislosti s adaptačním kurzem, případně sdělte prosím během roku důležité 

informace o Vašem dítěti – problémy jsou od toho, aby se řešily, někdy i zdánlivě 

nesouvisející informace může být důležitá, pokud se objeví problém, víme, na koho je 

dobré se obrátit, vše řešíme citlivě a diskrétně, samozřejmě v zájmu Vašeho dítěte. 

 

3. Pátek 5. 9. 2014  je v podstatě první skutečný den ve škole – většinou s TU, ale také 

      první hodiny výuky. 

 

4. Od druhého týdne, letos tedy od 8. 9. 2014, probíhá běžná každodenní výuka.  

 

Aktuální informace získáte průběžně na stránkách školy  

                                                       www.gymnasiumkladno.cz 

 

- důležitá telefonní čísla, kontakty na vedení školy a sekretariát, na  jednotlivé vyučující 

a na výchovného poradce 

- rozvrhy hodin a suplování 

- školní i mimoškolní akce 

- po přidělení přístupových kódů klasifikace v jednotlivých předmětech 

- materiály ke stažení (formuláře) 

- školní řád 

 

Doufáme, že Vám výše uvedené informace alespoń částečně usnadní orientaci v novém 

školním prostředí a těšíme se na další setkání s Vámi. 

http://www.gymnasiumkladno.cz/

