Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.
Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4 -Modřany

I N F O R M A C E pro studenty
vykonávající na úvodním soustředění funkci instruktorů
Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., organizuje ve školním roce 2019/2020
pro studenty přijaté do 1. ročníku úvodní soustředění s výukou AJ.
Pro tyto studenty byl stanoven termín: 1. září až 6. září 2019
Po účasti na úvodním soustředění v září 2018 byli studenti SEP A vybráni jako instruktoři na tomto
pobytu.
Cena pobytu pro studenty přijaté do 1. ročníků činí 3.700,-Kč.

Studenti SEPTIMY A - instruktoři - cenu pobytu nehradí.
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.
Instruktoři budou ubytováni v apartmánech Zvonička (50 m od objektu hotelu Kolínská bouda, stravování v hodnotě
plné penze je zajištěno v penzionu Vydrovy boudy.

Odjezd: dne 1.9.2019 v 9 hod. od budovy KGM, sraz před školou v 8:45 hod., první služba v den
nájezdu je oběd.
Návrat : dne
6.9.2019 odjezd od objektu v 9 hod., poslední služba snídaně, předpokládaný příjezd k
budově gymnázia cca ve 12 hod.
Bližší informace k odjezdu a k návratu budou uvedeny na webu školy.
Instruktoři ze SEP A jsou při odjezdu povinni předat vedoucímu akce :
− vyplněné informace o zdravotním stavu studenta a prohlášení o bezinfekčnosti,
− průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny (popř. její kopii),
− s sebou je třeba mít občanský průkaz.
Poznámky:
Studentům (instruktorům) 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 dlouhodobě užívá léky, např. na alergické
projevy, je nutné, aby měl tyto léky s sebou, informaci o užívání je třeba uvést ve formuláři „informace o dítěti“,
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 (instruktor) nemůže ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů úvodního soustředění zúčastnit,
bude v uvedeném termínu zařazen do paralelní třídy.
Informace o tom, že se student/ka nemůže soustředění zúčastnit, je nutné sdělit tř. profesorce na e-mail
rouskova@kgm.cz, a to nejpozději do 20.8.2019!
Mgr. Lenka Rousková

