
Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o. 

PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM PRIMY 

O3 
 
Přírodovědné praktikum třídy 1.PB se uskuteční      

v termínu 9. - 13. září 2019 na Kaprálově mlýně v údolí Říčky.            
Studenti se zde mohou lépe seznámit nejen sami mezi sebou,          
ale také s vyučujícími, kteří je budou dále vyučovat. Druhou,          
neméně důležitou, úlohou praktika je objevovat a zkoumat jevy         
kolem sebe a vyzkoušet si roli vědce.  

Přírodovědná praktika pro studenty pořádáme již mnoho       
let a velmi se nám osvědčila. Abychom mohli program         
a pomůcky na něj včas a s pečlivostí připravit, prosíme         
o uhrazení částky 2 200 Kč. Jedná se o částku konečnou, ze           
které bude uhrazený celý program včetně ubytování, stravy        
a dopravy.  

Bližší informace k odjezdu a příjezdu, seznam       
doporučených věcí apod. předáme studentům během prvního       
týdne školy. 
 
INFORMACE K PLATBĚ:  

částka: 2 200 Kč 
číslo účtu: 154759538/0300 
variabilní symbol: 1502019 
splatnost: 12. 7. 2019 
text pro příjemce:  jméno studenta, 1.PB 
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Přírodovědné praktikum třídy 1.PB se uskuteční      
v termínu 9. - 13. září 2019 na Kaprálově mlýně v údolí Říčky.            
Studenti se zde mohou lépe seznámit nejen sami mezi sebou,          
ale také s vyučujícími, kteří je budou dále vyučovat. Druhou,          
neméně důležitou, úlohou praktika je objevovat a zkoumat jevy         
kolem sebe a vyzkoušet si roli vědce.  

Přírodovědná praktika pro studenty pořádáme již mnoho       
let a velmi se nám osvědčila. Abychom mohli program         
a pomůcky na něj včas a s pečlivostí připravit, prosíme         
o uhrazení částky 2 200 Kč. Jedná se o částku konečnou, ze           
které bude uhrazený celý program včetně ubytování, stravy        
a dopravy.  

Bližší informace k odjezdu a příjezdu, seznam       
doporučených věcí apod. předáme studentům během prvního       
týdne školy. 
 
INFORMACE K PLATBĚ:  

částka: 2 200 Kč 
číslo účtu: 154759538/0300 
variabilní symbol: 1502019 
splatnost: 12. 7. 2019 
text pro příjemce:  jméno studenta, 1.PB 
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PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM PRIMY 

O3 tutoři 

 
Přírodovědné praktikum třídy 1.PB se uskuteční v termínu 

9. - 13. září 2019 na Kaprálově mlýně v údolí Říčky. 
Váš syn/dcera byli vybráni jako naši pomocníci, kteří 
mají za úkol především zjednodušit aklimatizaci nových 
dětí nejen na praktiku, ale především i následně na 
škole. Věříme, že tato zkušenost je přínosem i pro ně 
samotné a děkujeme za spolupráci. 

Abychom měli vše v září připravené, prosíme o uhrazení 
částky 1 200 Kč. Jedná se o částku konečnou, ze které 
bude uhrazený celý program včetně ubytování, stravy a 
dopravy.  

Bližší informace k odjezdu a příjezdu, seznam 
doporučených věcí apod. předáme studentům během 
prvního týdne školy.  

 
INFORMACE K PLATBĚ:  

částka: 1 200 Kč 
číslo účtu: 154759538/0300 
variabilní symbol: 1502019 
splatnost: 12. 7. 2019 
text pro příjemce:  jméno studenta, 1.PB tutor 
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PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM PRIMY 

O3 tutoři 

 
Přírodovědné praktikum třídy 1.PB se uskuteční v termínu 

9. - 13. září 2019 na Kaprálově mlýně v údolí Říčky. 
Váš syn/dcera byli vybráni jako naši pomocníci, kteří 
mají za úkol především zjednodušit aklimatizaci nových 
dětí nejen na praktiku, ale především i následně na 
škole. Věříme, že tato zkušenost je přínosem i pro ně 
samotné a děkujeme za spolupráci. 

Abychom měli vše v září připravené, prosíme o uhrazení 
částky 1 200 Kč. Jedná se o částku konečnou, ze které 
bude uhrazený celý program včetně ubytování, stravy a 
dopravy.  

Bližší informace k odjezdu a příjezdu, seznam 
doporučených věcí apod. předáme studentům během 
prvního týdne školy.  

 
INFORMACE K PLATBĚ:  

částka: 1 200 Kč 
číslo účtu: 154759538/0300 
variabilní symbol: 1502019 
splatnost: 12. 7. 2019 
text pro příjemce:  jméno studenta, 1.PB tutor 

 
 
 


