Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Základní informace pro rodiče žáků nastupujících do prvního ročníku
ve školním roce 2012/2013
Rada rodičů
Z prostředků Rady rodičů budou financovány a podporovány především následující
aktivity:

podpora aktivitám, jejichž cílem je napomáhat rozvoji mládeže na Gymnáziu a
obchodní akademii v Mariánských Lázních,
podpora charitativních a sociálních činností,
modernizace výchovně – vzdělávací činnosti školy a zajišťování učebních pomůcek
a hmotného majetku, jehož pořízení je nad možnosti rozpočtu školy,
podpora rozvoji mezinárodní spolupráce, zejména podpora družebních akcí,
podpora kulturních a sportovních aktivit žáků, včetně exkurzí, soutěží, výstav,
olympiád, divadel atd. = formou příspěvku na vstupné, proplácení cestovného na
soutěže částečně nebo v plné výši
ocenění mimořádných studijních úspěchů žáků formou věcných odměn nebo
stipendií
spolupráce s veřejností, propagace školy na veřejnosti.
Platba 1 500 Kč v 1. ročníku (platí nejmladší sourozenec)
resp. 500 Kč v dalších školních rocích
Platba hotově do konce října 2012, nebo převodem na účet.
Číslo účtu: 43-5726100257/0100
Variabilní symbol: 8 – osmileté gymnázium + datum narození (ddmmrr)
4 – čtyřleté gymnázium + datum narození (ddmmrr)
1 – obchodní akademie + datum narození (ddmmrr)
Př.

Žák 1.OA
Žák primy (1.A)
Žák čtyřletého G (1.C)

variabilní symbol: 1260595
variabilní symbol: 8260599
variabilní symbol: 4260595

Částka 1 500 Kč zahrnuje mimo jiné:
Příspěvek na program ZAV (1.OA)
Příspěvek na adaptační kurz (800 Kč)
Příspěvek na lyžařský kurz (200 Kč)
Příspěvek na exkurze a divadelní představení

Adaptační pobyty pro žáky nastupujících ročníků
Místo
Autokemp Betlém, podrobnosti http://www.autokempbetlem.cz/index_cz.html
Cíl pobytu
poznat kolektiv své třídy, seznámit se s třídním učitelem a dalšími pedagogy školy
zážitek, vytvoření fungujících vztahů v nové třídě
Informace k odjezdu
Sraz na hlavním nádraží v 8:00 hod.
Návrat – následující den okolo 15:30 hodin
Potřebné věci, oblečení
Sportovní oblečení do lesa, pevnou obuv do terénu, šátek bavlněný (budeme potřebovat na
různé hry – zavázání očí), pláštěnku, psací potřeby. Repelent, opalovací krém, hygienické
potřeby, náhradní oblečení. Svačinu na cestu (plná penze začíná VEČEŘÍ, následuje snídaně a
oběd druhý den).
Zdravotní kartu.
Jednotlivé termíny adaptačního semináře:
4. – 5. 9. 2012
čtyřleté gymnázium třída 1.C
5. – 6. 9. 2012
osmileté gymnázium třída 1.A
6. – 7. 9. 2012
obchodní akademie třída 1.OA
Slavnostní zahájení školního roku
Městský úřad Mariánské Lázně, slavnostní přivítání 1. ročníků (společenské oblečení)
PÁTEK 14. 9. 2012 od 15 hodin
SEZNAMY UČEBNIC
Seznamy učebnic naleznete na webových stránkách http://www.goaml.cz pod odkazem
Školní dokumenty – Učební plány
Informace pouze pro osmileté gymnázium (1.A):
Vážení rodiče,
Vaše dítě studuje na nižším stupni gymnázia podle učebnic, jež mu škola poskytuje na každý
rok zdarma. Problematickými bývají učebnice anglického a německého jazyka, které jsou
koncipovány jako netradiční pracovní materiál. Žáci do knih píší, vyplňují cvičení apod.
Je tedy téměř nemožné vrátit takovou knihu v neporušené podobě škole do skladu učebnic,
aby mohla příští roky sloužit dalším žákům. Přitom při poškození je žák povinen učebnici plně
nahradit. Vzhledem k tomu, že se jedná o dražší učebnice (viz. níže), obracím se na Vás se
žádostí, abyste učebnice anglického a německého jazyka svým dětem zakoupili na vlastní
náklady. Objednávka na tyto učebnice bude vyřízena v září 2012 prostřednictvím školy,
jelikož bude škole poskytnuta sleva – tzn., přes prázdniny tyto učebnice NEKUPUJTE!
Anglický jazyk
a) Click On 1 SB + slovníček Kč 305,-b) Click On 1 WB + gramatika Kč 195,--

Německý jazyk
a) Planet 1
b) pracovní sešit 1

Kč 315,-Kč 250,--

Tyto učebnice se budou používat 2 roky.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Miloslav Pelc
ředitel školy

