
  

 
Informace k seznamovacímu táboru 
             v Karlově pod Pradědem 

2. - 5. 9. 2021 

 
 
 
 Přestup na novou školu může být pro žáky náročný. V září se musí vypořádat s úplně novou 
situací. Noví spolužáci, noví učitelé, nová škola, 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 tradiční seznamovací tábor. 

 
 

 Program:  
aktivity směřující k seznámení se mezi spolužáky, prevenci rizikového chování a k upevnění třídního 
kolektivu (kolektivní hry, sportování a turistika). Vše s ohledem na individuální schopnosti žáků. 
 
 

 Termíny: 
Odjezd: čtvrtek 2.9. v   9:00 hod. (sraz 8:45 hod.) z parkoviště u zimního stadionu (ul. U Hřbitova).  
Návrat:  neděle 5.9. v  16:00 hod. tamtéž. 
 
 

 Ubytování:  
Rekreační středisko Moravice v Malé Morávce – Karlově.  
 
 

 Strava:  
Je zajištěna plná penze s celodenním pitným režimem (začínáme čtvrtečním obědem a končíme 
nedělním obědem). Požadavky na zvláštní stravování řešte (nejpozději týden před odjezdem)  
s Mgr. Kapaňovou (kapanova@gjs.cz).  
  
 

 Vybavení s sebou:  
Vezměte si s sebou přezůvky, běžné hygienické potřeby, opalovací krémy a přípravky proti klíšťatům, 
šátek, pastelky, batůžek na túru, sportovní obuv… 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! (Léky a jejich užívání a zdravotní omezení uvedou zák. zást. žáka  
v prohlášení zákonného zástupce.) 
Nezapomeňte též kartičku zdravotního pojištění. (Předloží ke kontrole před nástupem do autobusu.) 
 
 

 Předpokládaná cena tábora:  
cca 2 200,- Kč, na dopravu autobusy přispívá Sdružení přátel Gymnázia Přerov. 
 
 

 Způsob úhrady částky 2 200,- Kč 
- platba na účet GJŠ Přerov, číslo účtu školy: 9330831/0100,  
uvádějte jméno žáka a jeho variabilní symbol, který jste obdrželi při odevzdávání zápisového lístku. 
 
 

Na budoucí žáky se těší jejich učitelé a vedení školy. 
 
 

                        Mgr. Jan Raška - ředitel GJŠ, v.r. 
 
 
 
!   Všichni účastníci musí při odjezdu odevzdat prohlášení zákonného zástupce žáka (viz níže). 
!!  Případné zdravotní problémy či omezení projednejte při odjezdu s vedoucími. 
!!! Na seznamovacím táboře platí školní řád, s kterým budou žáci neprodleně seznámeni .
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   Prohlášení zákonného zástupce  
 

    Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu 
    a bude odevzdáno před nástupem do autobusu. 
 

 

Prohlašuji, že se u níže uvedeného žáka, účastníka seznamovacího tábora GJŠ Přerov, neprojevují  
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na seznamovací 
tábor do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním COVID - 19 nebo podezřelou 
z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
 
  
Třída:    prima a            prima b                    1a         1b 

 

Jméno dítěte:   ........................................................................... 

 

Datum narození:  .......................................................................... 

 

Bydliště (město, ulice, č.p.): ..…………………………….......................................................................... 

 
 
 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 
 

V ....................................... 

 

Dne ................................... 

 

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis zákonného zástupce: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. číslo na zákonného zástupce pro případný kontakt v době konání akce: 
 
………………………………… 
 
Poznámky ke zdravotnímu stavu, event.pravidelně užívané léky : …………………………………………………… 
 
………………………. …………………………………………. ………………………………………………… ...……………………………. 
 
………………………. …………………………………………. ………………………………………………… ...……………………………. 
 
………………………. …………………………………………. ………………………………………………… ...……………………………. 
 
………………………. …………………………………………. ………………………………………………… ...……………………………. 


