
 

 Adresa: Gymnázium, Mozartova 449, 530 09 Pardubice 
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Pardubice, 15. 6. 2015 

 

Vážení rodiče,  

od 1. září 2015 se stane Vaše dcera/ Váš syn žákyní/ žákem našeho gymnázia. Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 
2015 má možnost zúčastnit se adaptačního kurzu v prostředí Sport hotelu Tichá Orlice. Cílem tohoto 
kurzu je vzájemné seznámení nové třídy, vytvoření zdravého, nekonfliktního a přátelského kolektivu. 
Chceme tak napomoci k dobrému vztahu mezi žáky a učiteli gymnázia.  

Projekt bude realizován formou her a aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci a pomoc, na 
překonávání překážek s cílem naučit se zaujmout k věci vlastní postoj. Přípravu a vedení kurz zajišťují 
kromě třídních učitelů absolventi zážitkových seminářů „GO“ z řad pedagogů pod záštitou výchovné 
poradkyně školy Mgr. Radky Klempířové (tel.: 702 290 945).  

Z výše uvedených důvodů je účast žáků více než žádoucí. Pokud se kurzu nebude žák z vážných 
důvodů moci zúčastnit, prosím o sdělení e-mailem na adresu gymozart@gymozart.cz. 

Bližší informace o kurzu:  

Termín: středa 2. 9. – pátek 4. 9. 2015 

Místo a ubytování: Sport hotel Tichá Orlice - Ústí nad Orlicí 

Stravování: Sport hotel Tichá Orlice, plná penze, začínáme ve středu  obědem, končíme v pátek 
obědem 

Odjezd: středa 2. 9. v 9:06 (R 863 Svitava) z nádraží ČD v Pardubicích 

Příjezd: pátek 4. 9. cca v 17:00 tamtéž 

S sebou: dostatek sportovního oblečení (během programu může dojít k jeho ušpinění, promočení či 
poničení), nepromokavou bundu (pláštěnku), plavky, šátek, přezůvky, sešit, psací potřeby, pastelky 
nebo voskovky, baterku, hygienické potřeby; případně pravidelně užívané léky.  

Předpokládaná cena: 300,- Kč / os. / den za stravu a ubytování + středeční oběd a pitný režim, tzn. 
cca 700,- Kč za celý pobyt. Doprava - hromadná jízdenka na vlak ČD bude zajištěna. Úhradu za kurz ve 
výši 700,-Kč nutno předat dne 1. 9. 2015 třídnímu učiteli. Část nákladů na dopravu bude hrazena 
z grantu získaného od Pardubického kraje. 

 

 Mgr. Marek Procházka 
 garant adaptačního kurzu 

 

Tento písemný souhlas společně prosím odevzdáte třídnímu učiteli 1. 9. 2015 ve škole. Prosím 
sledujte další informace na webových stránkách školy www.gymozart.cz.  

 

 

(zde odstřihněte) 

Souhlasím s účastí své dcery/ svého syna……………………………………………. na adaptačním kurzu 
v Ústí nad Orlicí ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015. 

 

Datum:    Podpis zákonného zástupce: 
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