Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.
Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 -Modřany
INFORMACE k úvodnímu soustředění
Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., organizuje ve školním roce 2018/2019
pro studenty přijaté do 1. ročníku úvodní soustředění s výukou AJ.
Pro studenty primy byl stanoven termín : 2. září až 7. září 2018
Cena pobytu činí 3.500,-Kč.
V ceně pobytu je zahrnuto:
- ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, každý pokoj je vybaven WC a sprchou, stravování formou
plné penze (snídaně formou bufetu, obědy a večeře jednotné menu včetně nápoje k jídlu, pitný režim),
pojištění, doprava autobusem od budovy gymnázia k objektu hotelu a zpět, volný vstup do bazénu a vířivky.
Pobyt bude realizován na hotelu Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou, Krkonoše. Stylový horský hotel se
nachází v krásném a klidném prostředí hřebenu Krkonoš. Poloha objektu umožňuje snadné východisko
turistických tras a má sportovní zázemí. V hotelu je pro hotelové hosty k dispozici vnitřní vyhřívaný bazén.
Info : www.kgm.cz S tradičním úvodním soustředěním prvních ročníků, kterého se zúčastní všichni studenti
nově přijatí ke vzdělávání, má gymnázium výborné zkušenosti. Studenti se lépe poznají, najdou si kamarády,
dojde ke sblížení kolektivu, seznámí se se svým třídním profesorem i dalšími vyučujícími. V rámci této akce
probíhá výuka (opakování a aktivizace poznatků) v AJ doplněná turistickými a sportovními aktivitami v přírodě.
Účast všech studentů nově vzniklých tříd na soustředění je nespornou výhodou v začátcích gymnaziálního
života na KGM.

Odjezd : dne 2.9.2018 v 9 hod. od budovy KGM, první služba v den nájezdu je oběd.
Návrat : dne 7.9.2018 odjezd od objektu v 10 hod., poslední služba snídaně, předpokládaný příjezd
k budově gymnázia cca ve 13 hod.
Bližší informace k odjezdu a k návratu budou uvedeny na webu školy.
Úhrada pobytu :
Platbu stanovené částky ceny pobytu je třeba provést převodním příkazem na č.b.ú.: 4250338379/0800,
v.s. ID studenta/ky (číslo smlouvy), s.s. 29, do poznámky pro příjemce uvést příjmení studenta/ky, a to
nejpozději do 20.8.2018.
V případě, že po zaplacení ceny pobytu student/ka k pobytu nenastoupí nebo pobyt zkrátí, podléhá cena 100% stornu.

Při odjezdu je student/studentka (zákonný zástupce) povinen/na předat tř. profesorovi :
− vyplněné informace o zdravotním stavu studenta a prohlášení o bezinfekčnosti,
− průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny (popř. její kopii).
Poznámky :
Studentům doporučujeme vzít s sebou vhodné oblečení do každého počasí,
pohodlnou obuv na sport a turistiku,
domácí oděv a přezutí na pobyt v objektu,
osobní a noční prádlo,
plavky,
hygienické potřeby, ručník a osušku,
osobní léky, základní individuální zdravotní potřeby (pokud student/ka dlouhodobě užívá léky, např. na alergické
projevy, je nutné, aby rodiče vybavili dítě těmito léky a informovali o této skutečnosti pedagogický dozor, resp. TU),
pláštěnku,
psací potřeby, poznámkový blok,
kapesné na úhradu případného výletu, vstupů apod.,
cestovní láhev na pití, malý batůžek, baterku,
další dle uvážení.
Nedoporučujeme s sebou brát cenné věci (notebooky a jinou techniku, šperky, větší obnos peněz), škola za jejich
případnou ztrátu nebo zcizení neručí.
V případě, že se student/ka nemůže ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů úvodního soustředění zúčastnit, bude v
uvedeném termínu zařazen/a do jiné třídy.
Informace o tom, že se student/ka nemůže soustředění zúčastnit, je nutné sdělit sekretariátu KGM nejpozději do
24.8.2018! Kontakt: p. Eva Skřivanová, skrivanova@kgm.cz, mobil 602 235 665.
Upozorňujeme zákonné zástupce, že návštěvy rodiny na soustředění nejsou z psychických ani hygienických důvodů vhodné !
vedení gymnázia

Potvrzení souhlasu s účastí žáka na akci:
ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ 1. ročníků
hotel Kolínská bouda, Pec pod Sněžkou, 2.9. až 7.9.2018

jméno žáka/žákyně
datum narození
adresa bydliště
kontaktní telefon a e-mail
zákonný zástupce žáka
Odesláním tohoto potvrzení účasti žáka na akci vyslovuji souhlas s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou
shromážděny a dále zpracovávány pro potřeby školy, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), s účinností dnem 25.5.2018; (původní právní předpis ČR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, tímto zaniká).

Souhlas s účastí žáka na akci odeslat elektronickou poštou na adresu :

