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Adaptační kurz 1. ročníků – základní informace 

 

Cíl a smysl kurzu: 

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 vedením Mgr. Marka Procházky. Z výše uvedených důvodů je účast žáků více než 
žádoucí.  

 

Bližší informace o kurzu:  

Termín:  třídy G1.A a G1.B pondělí 4. 9. – středa 6. 9. 2017 
  třída G1.C středa 6. 9. – pátek 8. 9. 2017 

Místo: Ústí nad Orlicí - Sport hotel Tichá Orlice 

Stravování: Sport hotel Tichá Orlice, plná penze, začínáme a končíme vždy obědem  

Odjezd: pondělí/středa 4. 9./6.9. v 9:08 (Rx 863 Jiří Bouda) z nádraží ČD v Pardubicích 

Příjezd: středa/pátek 6. 9./9. 9. v 15:53 (Rx 866 Buchlov) tamtéž 

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

Předpokládaná cena: 300,- Kč / os. / den za stravu a ubytování a pitný režim, tzn. cca 700,- 
Kč za celý pobyt. Doprava - hromadná jízdenka tam a zpět bude částečně nebo celá hrazena 
z dotace Pardubického kraje. Úhradu za pobyt nutno předat dne 4. 9. 2017 třídnímu učiteli 
(G1.A,B).  

Písemný souhlas s účastí na kurzu a prohlášení o bezinfekčnosti odevzdají žáci třídnímu 
učiteli v pondělí 4. 9. ve škole. Formulář těchto prohlášení s případnými dalšími upřesňujícími 
informacemi obdrží každý zákonný zástupce žáka nebo žák osobně (dle toho, jaká adresa 
byla vyplněna na přihlášce ke studiu) e-mailem v úterý 29. 8. 2017. Potvrzení od lékaře 
vyžadováno není. 

 

V Pardubicích 16. 8. 2017 
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