Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 54, 323 00 Plzeň

Milé děti, vážení rodičové,
prázdniny se přehouply do druhé poloviny, my Vám přejeme samé pěkné dny a zároveň Vám posíláme
informace o našem slibovaném soustředění.
Soustředění nových žáků prim a 1. tříd ZŠ proběhne 30. - 31. 8. 2015 v rekonstruovaném rekreačním
středisku Máj v Plasích. Více informací naleznete na www.haul.cz.
Moc se na Vás těší Vaši třídní učitelé, na prvňáčky také vychovatelky ze školní družiny, i několik dalších
učitelů naší školy. Seznámíte se se svými spolužáky, s našimi řády i odlišnostmi, které Vás na Gymnáziu Františka
Křižíka a naší základní škole čekají. Budete se moci zeptat na všechno, co Vás zajímá v souvislosti se studiem na
naší škole. Poznáte zajímavé hry a strávíte 2 dny v malebné přírodě.
Co si máte vzít s sebou? Sportovní oblečení, psací potřeby, batůžek s lahví na pití, pláštěnku, kartičku ZP,
nebo její kopii a dobrou náladu, o všechno ostatní bude postaráno. Pokud dítě užívá pravidelně léky, předáte je u
autobusu spolu s rozpisem užívání.
Zvolili jsme ubytování v budově pro prvňáčky i pro primány, samozřejmě s peřinami a povlečením. Jídlo je
zajištěno včetně svačin a pitného režimu (začínáme obědem).
Odjíždíme v neděli 30. srpna v 930 autobusem od školy (parkoviště nad bazénem, před hospodou
U řezníka), sraz je v 915 tamtéž.
Návrat dětí je v pondělí 31. srpna v 1700 - k vyzvednutí budou v aule školy, kde rodiče dostanou
přístupová hesla do ŠkolyOnLine.
Prosíme o potvrzení účasti do středy 26. 8. na naši e-mailovou adresu (gfk@krizik.eu).
Předběžná cena tohoto soustředění (ubytování, stravování, doprava, vstupy golf, klášter) je 750 Kč, prosíme
o úhradu této částky do 28. 8. - možno platit hotově v účtárně či sekretariátu školy v týdnu od 24. srpna každý
den od 800 do 1530, převodem na náš účet, variabilní symbol může být datum narození studenta (bez teček), nebo
poštovní poukázkou.
Vzhledem k nabitému programu soustředění - na spoustu věcí a otázek pak ve škole už není čas - doufáme,
že Vám nic účast na tomto víkendu nepřekazí. Přesto dojde-li k jakýmkoliv nečekaným komplikacím, kontaktujte
nás, prosím, budeme se snažit společně s Vámi věci vyřešit.
Na závěr ještě jedno upozornění pro Vás i Vaše rodiče – pro vstup do školy a objednávání jídel budete
potřebovat Plzeňskou kartu, pokud ji ještě nemáte, nezapomeňte si ji nechat udělat. Pokud budete něco
potřebovat, prázdninový provoz ve škole a jeho úřední hodiny jsou pondělí a středa od 8 do 14 h, ale celý týden
jsme k zastižení na našem telefonním čísle, případně použijte školní mobilní telefon – 736 776 821.
Za všechny, kteří se už teď na Vás moc těší, Vám hezký zbytek prázdnin přeje

Šárka Chvalová
ředitelka školy
V Plzni, 3. srpna 2015
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