Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Plán vícedenních akcí pro 8leté studium od 1. 9. 2023
Ročník

Akce

Termín

1
2
3

Adaptační kurz (ČR)
Lyžařský kurz (Rakousko)
Kulturně-historická exkurze po ČR
Upgrade (škola v přírodě, ČR)
Zeměpisná exkurze po ČR
Refresh (ČR)
Lyžařský kurz (Rakousko)
Poznávací zájezd do Velké Británie,
Irska nebo Skotska
Poznávací zájezd pro 2. cizí jazyk do
Německa / Španělska
Sportovní kurz (pro všechny
studenty v ročníku ve stejném
termínu)

září
leden - březen
září
říjen
květen, červen
září
leden - březen
září

Počet
dní
5
5
3–5
4
3-5
5
6
7 - 10

září

5 - 10

květen - červen

5

4
5
6
7

8

0

0

Plán vícedenních akcí pro 6leté studium od 1. 9. 2023
Ročník
1
2
3

Akce
Adaptační kurz (ČR)
Zeměpisná exkurze po ČR
Refresh (ČR)
Lyžařský kurz (Rakousko)

Termín
září
květen
září
leden - březen

Počet dní
3
3-5
5
6

4

Studijní pobyt Španělsko Salamanca

říjen

7 - 10

5

Poznávací zájezd do Španělska
Sportovní kurz

září
květen - červen

7 – 10
5

6
0
0
Ve školním roce 2022/2023 mohou probíhat některé akce v jiných ročnících a
jiných termínech, je to důsledek zrušení všech školních vícedenních akcí v
době pandemie covidu 19. Není možné nahradit všechny zameškané akce v
období pandemie covidu.

ORGANIZACE VÍCEDENNÍCH AKCÍ - pravidla
1) Jazykové a poznávací zájezdy
 Poznávací jazykové zájezdy jsou nepovinné nadstadardní aktivity, na které nemají
studenti automaticky nárok. Škola je organizuje nad rámec běžné výuky podle svých
personálních, finančních a organizačních možností, podle epidemiologické situace, a
vychází ze zájmu a finančních možností studentů a jejich rodičů (zákonných zástupců).
 Škola vybírá odpovídající destinaci, volí vhodný způsob dopravy a flexibilní cestovní
kancelář, se kterou většinou podepisuje smlouvu (případně podepisují smlouvu zákonní
zástupci účastníků přímo s cestovní kanceláří), a podílí se i na přípravě programu
zájezdů v návaznosti na výchovně vzdělávací cíle a strategie podle ŠVP.
 Platby za zájezdy probíhají bezhotovostně přímo na účet vybrané CK (nebo dle
individuální dohody s CK na účet školy) přesně podle pokynů CK nebo školy (záloha a
doplatek, nebo celá platba).
 Zájezdů se ve shodném termínu účastní studenti z několika tříd i ročníků zároveň.
Vzhledem k náročnosti přípravy zájezdů vyžadující spolupráci a komunikaci všech
zúčastněných stran, si škola v případě závažných problémů v podobě nedodržování
stanovených termínů, stornování účasti žáka po podpisu závazné přihlášky bez
zprostředkování náhradníka apod. vyhrazuje právo zájezd zrušit.
 Destinace určené pro 2. cizí jazyk se mohou měnit i podle počtu studentů v ročníku,
kteří si daný jazyk zvolili. Škola chce nabídnout a uskutečnit poznávácí zájezd do zemí
druhého studovaného jazyka alespoň jednou v průběhu studia každého studenta.
 Škola si vyhrazuje právo automaticky nezařazovat mezi účastníky zájezdu
studenty s opakovanými kázeňskými problémy (TD, ŘD, snížená známka z
chování).
2) Sportovní kurzy
Sportovní kurzy jsou součástí ŠVP a všichni studenti v průběhu studia mohou absolvovat
zimní a letní výcvikový kurz.
 Zimní výcvikový kurz
Lyžařské kurzy organizuje komise TV společně s cestovní kanceláří Extrem sport a pořádají
se od ledna do března v rakouském Hinterstoderu.
Kurzy jsou šestidenní (neděle až pátek) s pěti dny lyžování, součástí jsou i přednášky a
videoprojekce v rámci večerního programu.
Platba probíhá většinou bezhotovostně přes účet školy přesně podle pokynů školy - záloha
a doplatek nebo celá platba (někdy je možné zálohu vybírat v hotovosti). V ceně je
ubytování s polopenzí, doprava a pojištění (včetně storna v případě nemoci).
 Letní sportovní kurz
Letní sportovní kurz organizuje komise TV, koná se v ČR na konci května nebo začátkem
června, je 5denní a jeho náplní je cyklistika, orientační běh, softbal, kanoistika a turistika.
Platba za kurz probíhá bezhotovostně přes účet školy, v případě nižší ceny hotově podle
předem stanovených podmínek. V ceně je ubytování s plnou penzí a doprava včetně kol.

3) Exkurze



Předmětové komise organizují exkurze a další akce v rámci výuky povinných i
volitelných předmětů (především zeměpis, dějepis a biologie) tak, aby výuka v
dotčených třídách byla co nejméně narušena.
Platby probíhají podle předem stanovených podmínek pro danou akci (hotově u menších
částek, bezhotovostně převodem na účet školy nebo CK) přesně podle pokynů (záloha
a doplatek nebo celá platba).

Všechny vícedenní akce je nutné konzultovat s předsedou příslušné předmětové komise a s
vedením školy prostřednictvím koordinátora.
Z. Bednářová

