
Adaptační kurz "GO 2019" 

RS JESTŘÁBÍ, RUSAVA 

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

Adaptační kurz GO: je 4 denní kurz, realizovaný pro nově vznikající třídní kolektivy ve spolupráci CVČ Lužánky pod 

vedením třídního učitele. Tento adaptační kurz je realizován a financován z evropského projektu s názvem „Za 

hranice školy“, který propojuje formální a neformální vzdělávání.  

Cíle kurzu: Adaptace na nové prostředí, nové spolužáky, nového třídního učitele:) 

 

Termín: I. kurz  9. 9. - 12. 9. 2019, Třída 1A8: třídní učitel Mgr. Tomáš Mráček 

 

Sraz: v 8.30 hodin, velké parkoviště před areálem školy, Vejrostova, Brno-Bystrc, Odjezd: V 9.00 hodin 

Návrat: Adaptační kurz bude ukončen obědem v Jestřábí. Předpokládaný příjezd do Brna mezi 14-15. hodinou. 

Místo pobytu: RS Jestřabí, ev. č. 99, 768 41 Rusava; jestrabi.cz 

Ubytování: Hlavní budova nabízí pokoje dvoulůžkové (9x), třílůžkové (3x) a čtyřlůžkové (1x), o celkové kapacitě 33 
míst (31 lůžek se 2 přistýlkami) 

Strava: formou plné penze, 3x denně jídlo (+ svačinky mezi hlavními jídly a pitný režim) 

Zdravotní omezení ve stravě (diety, bezmasá strava apod.) je nutné nahlásit třídnímu učiteli nejpozději do 4. 9. 2019. 

   

Program: bude realizován v RS Jestřábí a jeho okolí, v časech:8.30–12 hod., 14.30-18.00 hod., 19:30 – 22.00 hod. 

Součástí programu jsou seznamovací aktivity, strategické a týmové hry, noční hry, turistika, a další. 

 

Celková cena za účastníka ZDARMA + 1000 Kč  
Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, základní program (hrazeno z projektu EU, MŠMT, CVČ Lužánky) 

Doprava, materiál pro studenty a další případné aktivity nebo placené vstupy navíc, budou hrazeny z vaší již 

zaplacené zálohy. 

* Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008266, Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)     

Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol, Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 

 

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) 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. 

3) KOPIE ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU 

 

 

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

 

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

                                                                                V Brně dne 2. 9. 2019 
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SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ: 
 

• KUFR/TAŠKA: běžné věci do každého počasí na ven i dovnitř, !!! jedeme do přírody!!! 

• batůžek na turistiku (= příruční zavazadlo do autobusu) 

• láhev na pití 

• pláštěnka 

• reflexní páska nebo jiný mobilní reflexní prvek (na výlety ve zhoršené viditelnosti) 

• přezůvky do chaty 

• oblečení a obuv i do mokra i do lesa i na sport i na turistiku (doporučená obuv 2+1: pevnější obuv a sandále + 
přezůvky (gumové pantofle, nebo dle vašich možností, sandále nejsou nutné) 

• teplé oblečení na večerní programy 

• plavky a ručník k bazénu (dle počasí) 

• spodní prádlo a ponožky na každý den (ponožek raději víc) 

• pyžamo/spací oblečení 

• sáček nebo pytel na prádlo 

• 1x starší tričko na jednorázové zašpinění (hra), může být i větší, delší. 

• toaletní potřeby 

• zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo, hřeben, šampon 

• ručník, osuška 

• balzám na rty, krém na obličej, příp.brýle 

• kapesníky 

• psací potřeby (propiska, fixy, nůžky, lepidlo, papíry na poznámky) 

• baterka 
 
Všechny věci je dobré mít podepsané či jinak označené, zejména zavazadla (platí hlavně pro mladší ročníky) 
Nehodí se: cenné věci (šperky, elektronika, drahé či nové oblečení), neustále aktivní mobilní telefon!!!, notebook, či 
jiná elektronická zařízení 
 
Zákaz držení jakýchkoliv léků, či jiných všeobecně zakázaných látek dle zákona ČR, vše konzultovat s třídním 
učitelem nebo se zdravotníkem kurzu před odjezdem, osobní domluva+popis v doplňujících informací v papírové 
obálce. 
 
Hodí se: dobrá nálada a snaha ukázat to nejlepší, co ve Vás je :)))) I my se budeme snažit :)))) 
 
Těší se na Vás tým učitelů z Gymnázia Brno-Bystrc: GO GYBY GO! 

          


