ADAPATČNÍ KURZ GYMNÁZIA KARLA SLADKOVSKÉHO
INFORMACE PRO RODIČE
Adaptační a seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou
stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou.
Ale nejen to: aby se vytvořilo pouto také mezi studenty a jejich novými učiteli. Je mnohem
snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v
lavicích. Po přechodu ze základní na střední školu nebo na víceleté gymnázium jsou na děti
kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se rozkoukat.
Studenti si vyzkouší netradiční aktivity, spolupráci i diskusi při společném tvoření či řešení
zvláštních úkolů. Nejedná se o příliš fyzicky náročné aktivity, zvládne je opravdu každý. Důraz je
kladen na pozitivní atmosféru a možnost projevit různé schopnosti, dovednosti a zájmy. Děti jsou
neustále pod dozorem svého třídního učitele a týmu učitelů a instruktorů, kteří pro ně připravují
nevšední zážitky.
Naše škola spolupracuje s agenturou Wenku, která má s pořádáním adaptačních kurzů již
dlouholeté zkušenosti.
Na červnových třídních schůzkách se o adaptačním kurzu dozvíte bližší informace. Každé dítě
dostane přidělený variabilní symbol a číslo účtu. Prosíme rozmyslete si, zda se Vaše dítě
seznamovacího kurzu zúčastní. Platbu bude nutné uskutečnit do 29.6.2018.

ZPŮSOB PLATBY:
Částku 2 800,- Kč zaplaťte prosím bezhotovostním převodem na účet Sportovního klubu školy
nejpozději do 29.6.2018
Číslo účtu: 2400067414/2010
Variabilní symbol: 040918. .
poslední dvojčíslí dostanete na červnových třídních schůzkách,
až bude znám přesný počet studentů a bude též uvedeno na internetových stránkách školy
(Sportovní klub – kurzy pro třídy – prima nebo 1.ročník), uvádějte prosím do poznámky i jméno
dítěte a název akce „Adaptační kurz“
Vzhledem k tomu, že odjíždíme již 4.9. se podrobnější informace se dozvíte na společných
červnových třídních schůzkách, popř. první den školy, tzn. 3.9.2018. Všechny informace budou též
vyvěšeny na webových stránkách Sportovního klubu školy http://www.skgks.cz/skgks-primy.html
nebo http://www.skgks.cz/skgks-kvinty.html

Případné dotazy rádi zodpovíme na smejkalova.jitka.gykas@seznam.cz
Kolektiv pedagogů Sportovního klubu

