
Experimentální týden 2016 – informace pro rodiče 
 
Vážení rodiče, 
od školního roku 2013/2014 se studenti 3. ročníků vyššího gymnázia zúčastňují na konci 
školního roku „experimentálního týdne“. V letošním školním roce je naplánován 
od 6. do 10. června 2016. 
 
Třetí ročník je posledním, kdy mají všichni studenti gymnázia povinně v rozvrhu přírodovědné 
předměty biologii, chemii, fyziku a zeměpis. Experimentální týden je tedy jakýmsi pomyslným 
završením výuky těchto předmětů. Jeho cílem je aplikovat poznatky získané během výuky 
v praxi a navštívit zejména přírodovědné a technické expozice.  
 
V letošním školním roce navštívíme oblast východních Čech, Krkonoš a Broumovska. Studenti 
budou ubytovaní na penzionu nebo hotelu na Trutnovsku, kde budou mít také snídaně a 
večeře ve formě oběda. 
 
Předběžně plánujeme navštívit tyto lokality a expozice: 

 Hvězdárna Hradec Králové 

 Tepelná elektrárna Opatovice 

 Přehrada a vodní elektrárna Les Království  
 Krkonoše s výstupem na Sněžku 

 ZOO Dvůr Králové 
 Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály 

 Pivovar Krakonoš 

 Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové 

 a další… 
 

Cena za dopravu, stravu, ubytování a vstupy do expozic se bude pohybovat mezi 4–5 tis. Kč 
v závislosti na tom, jak se nám podaří vysoutěžit dopravu a ubytování. Poplatek za 
experimentální týden bude vybírán ve dvou splátkách k  polovině února a dubna 2016. 
 
V případě jakýchkoli dalších dotazů k experimentálnímu týdnu se můžete obrátit na Mgr. 

Miloše Bukáčka (bukacek@gynome.cz), vedoucího experimentálního týdne 2016. 
 

Způsob uhrazení experimentálního týdne 
 záloha 2 000 Kč bude vybírána hotově dne 19. 2. 2016 od 9.10 do 9.25 v kanceláři školy 

 doplatek 2 000 Kč bude vybírán hotově dne 20. 4. 2016 od 9.10 do 9.25 v kanceláři 
školy 

 
Místo platby zálohy můžete uhradit poplatek za experimentální týden jednorázově, tedy 

4 000 Kč. 
Poplatek je možné také zaslat bezhotovostním převodem na účet 5313500287/0100 (do 

zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte). 


