
Adaptační kurz "GO 2018" 

BALDOVEC, MORAVSKÝ KRAS 

KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC, příspěvková organizace,  Vejrostova 2, 635 00 Brno 

 

Adaptační kurz GO: je třídenní kurz, realizovaný pro nově vznikající třídní kolektivy pod vedením učitelů z Klasického 

a španělského gymnázia Brno-Bystrc. 

Cíle kurzu: adaptace na nové prostředí, nové spolužáky, nový pedagogický sbor. V rámci adaptačního kurzu dochází 

zejména k navození neformální atmosféry mezi studenty navzájem a mezi studenty, třídním učitelem a vybranými 

učiteli našeho gymnázia. 

    

Termíny:  

I. kurz  5. 9. - 7. 9. 2018 

Třída 1A4: třídní učitel Mgr. Ladislav Dvořák 

Třída 1A8: třídní učitelka Mgr. Monika Hanáčková 

 

 

II. kurz 10. 9. - 12. 9. 2018 

Třída 1A6: třídní učitelka Mgr. Kamila Hudcová 

Třída 1Š6: třídní učitelka RNDr. Magda Špetíková 

 
 
Místo pobytu: Rekreační středisko Baldovec 
Baldovec resort, Baldovec 319 
798 62 Rozstání – Baldovec 
Czech republic 
www.baldovec.cz 
 
Ubytování: ve vícelůžkových chatách s podlahovým topením, lůžkovinami 

Strava: formou plné penze, 3x denně jídlo (snídaně 2x, oběd 2x, večeře 2x) 

             + oběd ve školní jídelně dle Vašeho objednání, nezapomenout objednat oběd  

Zdravotní omezení ve stravě (diety, bezmasá strava apod.) je nutné nahlásit třídnímu učiteli předem. 

   

Program: bude realizován v RS Baldovec, v časech:8–12 hod., 14–18 hod., 19:30 – 22.00 hod. Součástí programu 

jsou seznamovací aktivity, strategické a týmové hry na suchu i ve vodě dle počasí, noční hry, turistika v Moravském 

Krasu, návštěva lanového parku Velká Dohoda, ukázky speleologie a další. Vše pod odborným vedením učitelů 

Klasického a španělského gymnázia, RS Baldovec nebo lanového centra Velká Dohoda. (V případě zhoršeného 

počasí je nachystán náhradní program v zastřešené společenské místnosti a návštěva některých z jeskyň 

Moravského krasu). 

 

Celková cena za účastníka 1.600 Kč  
 

Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pronájem společenských místností, sportovišť, bazénu, materiální a 

programové zabezpečení. Další aktivity dle počasí: lanové centrum Velká Dohoda nebo návštěva jeskyně 

Moravského krasu nebo jiné aktivity. 

Cena nezahrnuje: dopravu. Cena bude stanovena dle počtu účastníků, vyúčtování po akci (cca 250 Kč). 

 

Sraz a prezence studentů (provede třídní učitel):  v 8.30 hodin, velké parkoviště, Vejrostova 

 

Odjezd: V 9.00 hodin, velké parkoviště před areálem školy, Vejrostova, Brno-Bystrc  

(I. kurz 1A4, 1A8: 5. 9. 2018, II. kurz 1A6, 1Š6: 10. 9. 2018) 

 

Návrat: Adaptační kurz bude ukončen obědem ve školní jídelně a závěrečnou informační schůzkou s třídním 

učitelem po 13.00 hodině.  (I. kurz 1A4, 1A8:7. 9. 2018, II. kurz 1A6, 1Š6: 12. 9. 2018) 

 

 

 

http://www.baldovec.cz/


 

REALIZACE PLATBY ZÁLOHY = ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ 

1. Platba zálohy=závazné přihlášení: 1.000 Kč do 28. 6. 2018 čtvrtek  NUTNÉ !!!* (závazné počty přihlášených osob) 

1.000 Kč na školní účet  19-5113630247/0100  

variabilní symbol: přidělen třídním učitelem na třídních schůzkách 

účel platby: GO 2018 TŘÍDA JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA  (nutné pro kontrolu přiřazení jména a platby) 

 

VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL:  

PŘIDĚLEN TŘÍDNÍM UČITELEM  

2. Doplatek za programy: 600 Kč při vstupu do autobusu při zahájení kurzu 

3. Doúčtování dopravy dle počtu účastníků po realizaci adaptačního kurzu (cca 250 Kč) 

 

 

Tvorba variabilní čísla: 8 čísel ( rok,třída,xx - poslední 2 čísla pořadové číslo ve třídním výkazu, přidělí třídní učitel) 

 

třída 1A8: 201808xx 

třída 1A6: 201806xx 

třída 1Š6: 201816xx 

třída 1A4: 201804xx 

 

*V případě, že jste zapomněli Váš variabilní symbol, vyplňte chybějící údaje nulami. Velmi nutné vyplnit účel platby pro přiřazení jména a platby !!! 

**V případě, že z jakýchkoliv důvodů nezaplatíte v termínu zálohu a máte stále zájem přihlásit Vaše dítě na adaptační kurz GO 2018, kontaktujte 

ihned Vašeho třídního učitele, který určí další postup možné platby a možného závazného přihlášení. 

 

POVINNÉ A NUTNÉ PŘED VSTUPEM DO AUTOBUSU !!! 

sraz a prezence studentů v 8.30 hodin 

 

PAPÍROVÁ OBÁLKA OBSAHUJÍCÍ 

 

1) JMÉNO A PŘIJMENÍ studenta (na obalu obálky) 

2) 600 Kč doplatek na programy (prosíme přesně) 

3) POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PROHLÁŠENÍ RODIČŮ – zdravotní stav, bezpečnostní pokyny a 

kontakty na rodiče, zákonné zástupce v případě nenadálých situací (tento formulář je ke stažení na 

webových stránkách školy).  

V případě zdravotních obtíží uvést písemně do bodu č. 1.: ZDRAVOTNÍ STAV. (Například: astma, alergie: pyl, prach, 

strava: bezlepková). Podrobnější doplňující informace, o používání léků nebo jiné, možno uvést i na druhou stranu 

tohoto formuláře. 

4) KOPIE ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU 

 

 

Podrobnější informace ke kurzu na školním webu: www.gyby.cz 

 

1A8 třídní učitelka: Mgr. Monika Hanáčková monika.hanackova@gyby.cz 

1A6 třídní učitelka: Mgr. Kamila Hudcová kamila.hudcova@gyby.cz 

1Š6 třídní učitelka: RNDr. Magda Špetíková magda.spetikova@gyby.cz 

1A4 třídní učitel: Mgr. Ladislav Dvořák ladislav.dvorak@gyby.cz 

 

Za organizační tým: Mgr. Tomáš Mráček   tomas.mracek@gyby.cz 

                                                                                V Brně dne 25. 6. 2018          
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