Informace k seznamovacímu táboru
v Karlově pod Pradědem
2.– 5. 9. 2017
Přestup na novou školu může být pro žáky náročný. V září se musí vypořádat s úplně
novou situací. Noví spolužáci, noví učitelé, nová škola a náročnější učivo…
Abychom pomohli budoucím žákům prim a prvních ročníků GJŠ důkladně poznat nový
třídní kolektiv a pedagogy, pořádáme pro ně v malebném prostředí Jeseníků
seznamovací tábor.
 Program:
aktivity směřující k seznámení se spolužáky a k upevnění třídního kolektivu - hry
v přírodě i v místnosti, sportování a turistika (Bílou Opavou třeba až na Praděd).
 Termíny:
Odjezd: sobota 2.9. v 9:00 hod. (sraz 8:45) z parkoviště za hypermarketem Albert
u nádraží. Návrat: úterý 5.9. v 18:00 hod. tamtéž.
 Ubytování:
Rekreačním středisko Moravice v Karlově, na všech pokojích je WC i sprcha, přikrývky,
polštáře a lůžkoviny jsou součástí vybavení pokojů.
 Strava:
Je zajištěna plná penze s celodenním pitným režimem (začínáme sobotním obědem a
končíme úterním balíčkem na túru). Zajištění bezlepkové dietní stravy je možné za
příplatek 100,- Kč/den, platba na místě.
 Vybavení s sebou:
Vezměte si s sebou přezůvky, šátek, fixy, pastelky, batůžek na túru, běžné hygienické
potřeby, opalovací krémy a přípravky proti klíšťatům. Pamatujte na vrtochy počasí a
kromě plavek přibalte pevnou obuv, náhradní přezutí, pláštěnku a něco teplejšího k
večernímu ohni. Užíváte-li nějaké léky, nezapomeňte je doma! Nezapomeňte též
kartičku zdravotního pojištění a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte
mladšího 15 let.
Na budoucí žáky se těší jejich učitelé a vedení školy.
Mgr. Petr Kouba – vedoucí tábora, v.r.

Mgr. Jan Raška - ředitel GJŠ, v.r.

! Všichni účastníci musí při odjezdu odevzdat vyplněné potvrzení
o bezinfekčnosti.
!! Nezapomeňte, že žák mladší 15-ti let musí při odjezdu odevzdat také
potvrzení o zdravotní způsobilosti absolvovat pobyt vydané lékařem
(ne starší jednoho roku).
!!! Případné zdravotní problémy či omezení projednejte při odjezdu
s vedoucími.

