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Adaptační kurz září 2017 – informace pro rodiče a žáky
Ve dnech 5.9. – 7.9. 2017 proběhne úvodní setkání žáků prvních ročníků čtyřletého
i osmiletého studia našeho gymnázia v rekreačním středisku Stará Živohošť ( informace
o středisku na: www.starazivohost.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 5. 9. 2017 v 8:30 hod. od budovy školy, sraz před budovou školy mezi
8:00 až 8:15 hod., příjezd tamtéž ve čtvrtek 7. 9. 2017 mezi 12:00 až 13:00 hod.
Doporučené vybavení:
Tepláky, trička, kraťasy, sportovní obuv, plavky, pláštěnka, toal. potřeby, pyžamo, pokrývka
hlavy, opalovací krém, přípravek proti klíšťatům, teplá bunda, baterka, blok, psací potřeby,
průkaz ZP a případně užívané léky a léky běžné potřeby.
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 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)
POTVRZENÍ
O
BEZINFEKČNOSTI
Potvrzuji svým podpisem, že můj syn / moje dcera…………………………………………..
neprodělal/la v minulých dnech žádnou infekční chorobu ani s takto nemocným nebyl/la v
kontaktu.
Můj syn /moje dcera netrpí / trpí těmito zdravotními potížemi, které by mohly ovlivnit jeho /
její účast na kurzu, např. alergie, včetně potravinových, srdeční arytmie ( uveďte prosím)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
užívá léky, jak: ……………………………………………………………………………….…
je plavec/ neplavec
podpis rodičů a tel. kontakty platné v době trvání akce:…………..............................................
V Kladně dne ……………………………..

