
Vážení rodiče a milí žáci budoucího prvního ročníku Českého reálného 

gymnázia s. r. o. čtyřletého studia. 

Pro zahájení školného roku 2021/22 je třeba, abyste si zajistili stravování ve 

školní jídelně. Pokyny jsou ve třech přílohách a taktéž na webových stránkách 

ČRG.  

Učebnice pro většinu předmětů Vám zapůjčíme zdarma, kupovat si budete 

učebnice cizích jazyků a učebnici českého jazyka, která je na celé čtyři roky. 

Tyto učebnice už jsme objednali, celkovou cenu Vám sdělíme po příchodu do 

školy a zaplatíte ji na účet, na který platíte školné. 

Sešity si zakoupíte po nástupu do školy podle pokynů jednotlivých učitelů. 

Jiné zvláštní pomůcky pro studium nejsou třeba. 

Školní rok zahájíte netradičně 1. 9. 2021 adaptačním kurzem, který bude ve 

sportovním areálu na Hluboké nad Vltavou. 1. 9. 2021 bude tento kurz zahájen 

v 9:00 h na místě v areálu na Hluboké nad Vltavou a ukončen bude také zde 

v pátek 3. 9. 2021. Čas bude ještě upřesněn. Dopravu na místo kurzu i zpět si 

zajišťujete samostatně. Předpokládáme, že testování na covid zajistíme přímo 

na místě, ale toto se může ještě dle nařízení vlády změnit. Pak Vás budeme včas 

informovat. 

Po dobu kurzu pro Vás bude zajištěno ubytování, stravování (ve středu začíná 

obědem). Během kurzu budou pro Vás zajištěny socializační a sportovní 

aktivity. 

Celková cena kurzu je 2 500,– Kč. Tuto cenu je nutné zaplatit na účet školy do 

31. 8. 2021 (VS: r. č. žáka, popis platby příjmení – adaptační kurz). V případě 

špatné epidemiologické situace se kurz konat nebude a zaplacená částka Vám 

bude celá vrácena. O této skutečnosti budete včas informováni. 

V pondělí 6. 9. přijdete do budovy školy na Pražské 2532/54a, obdržíte 

učebnice a budete seznámeni s MS Teams a režimem studia. Pokud máte 

jakékoliv dotazy, můžete se na mě kdykoliv obrátit. 

Přeji Vám klidné prázdniny a těším se na setkání s Vámi při přivítání 1. 9. 2021 

ve sportovním areálu na Hluboké nad Vltavou. 
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