
 Dopis účastníkům kurzu GO 
 

 
 

Vážení účastníci kurzu GO, 

těší nás, že jste se rozhodli strávit několik dnů na počátku září se svými novými spolužáky  

a profesory. Zážitkové kurzy na počátku studia se v naší škole staly dobrou tradicí. Jejich 

cílem je pomoci novým studentům adaptovat se rychleji v novém prostředí, poznat nové lidi a 

hlavně sebe sama, osvojovat si dovednosti z oblasti komunikace a týmové spolupráce, 

vytvořit základy dobrých vztahů v nově vytvořených třídách. 

Zážitkový kurz „GO“ se koná v kempu OSTROV v Zadní Třebani (www.kempostrov.cz) 

ve dnech 14. – 16. září 2020 (pondělí-středa) 

Organizační pokyny: 

Předběžné informace:  

Sraz účastníků: v pondělí  14.9. v 10.20. hodin v hale vlakového nádraží v Berouně!!!  

Odjezd z vlakového nádraží v Berouně v pondělí  14.9. v 10.49. hodin (Os 8833- Beroun 

10.49-11.01 Zadní Třebaň) 

Návrat na vlakové nádraží: v Berouně ve středu 16.9. v 10.11 hodin (OS 8824- Zadní 

Třebaň 9.58-10.11 Beroun) 

Přesné časy budou definitivně potvrzeny na začátku školního roku! 

 

Nutné vybavení každého účastníka: 

sportovní obuv - 2 páry - doporučuji impregnaci, sportovní oblečení, šátek, tyčinkové 

lepidlo, izolepa, nůžky, barevné fixy nebo pastelky, zápisník, tužka, baterka, čajová 

svíčka, pláštěnka, čepice, repelent, pokud jste zimomřiví -věci na spaní i pro případ chladných 

nocí (popř. rezervní deka či spacák-standardní lůžkoviny jsou k dispozici), hygienické 

potřeby, hudební nástroj-kdo má-bude nám veseleji, přezůvky-bude upřesněno, léky (které 

užívá + léky na nachlazení), průkaz zdravotní pojišťovny, elastické obinadlo 

 Pozn: všechny podstatné informace o zdravotním stavu, popř.dietě, je nutné předat 

v dostatečném předstihu  zdravotníkovi kurzu Mgr. Haně Macháčkové!!! 

 

Stravování: Plná penze 

Ubytování : v chatkách, společné sociální zařízení, sprchové automaty (20Kč) 

 
KAŽDÝ ÚČASTNÍK GO KURZU do 7.9.2020 ODEVZDÁ TŘÍDNÍ UČITELCE PODEPSANOU 

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA GO KURZ A POUČENÍ O BEZPEČNOSTI, do 11.9.2020 POTVRZENÍ O 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A BEZINFEKČNOSTI ŽÁKA     

Nezapomeňte si prosím přibalit dobrou náladu a chuť prožít na počátku studia několik dnů 

trochu jinak. 

Vedoucí kurzu: Mgr. Jana Brotánková, Tel.: 604683981 
         


