
Pedagogicko-organizační zajištění 
sportovně turistického kurzu 

 
Místo:    Vítkov - Podhradí 
 
Termín :   13. 6. – 17. 6. 2019 
 
Účastníci:   studenti 2. ročníku SŠINFOTECH  
 
Mgr. Radan Nachmilner řízení kurzu základy vodáctví 
Mgr. Taťána Zajícová organizační vedení kurzu organizace činnosti 
Gabriel Komjathy, Lucie Pavelová instruktor noční dozor, zdr. zabez. 
Ing. Pavel Řehák – horská služba instruktor základy lezectví 
Ing. Radek Halamíček vedoucí skupiny inst. cykloturistika 
Mgr. Miroslav Paseka instruktor základy vodáctví 
Mgr. Taťána Zajícová vedoucí skupiny inst. sportovní hry 
Bc. Denisa Masopustová instruktor cyklo – společ. branné hry 
Mgr. Erik Pala instruktor branná výchova  
Mgr. Pavel Přidal + 2 instruktoři vedoucí skupiny technické zabezpečení  
Miroslav Kočí  instruktor turistika 
 
Rámcový plán     
13.6 (neděle) -  

1/  cyklisti / účastníci kurzu - sraz v 9,30 hodin před školou / 7 osob + 3 vedoucí 
1a/  9,30 – 10,00  testování cyklistů, proškolení, kontrola a výběr prohlášení 
1c/  10,15   ……………. odjezd cyklistů 
2/  přeprava busem / účastníci kurzu - sraz v 13,00 hodin před školou/ 
2a/  13,00 – 13,45   …. prezentace, testování Ag testy, kontrola a výběr speciál prohlášení /viz web/ 
2c/  14,00   …………….  odjezd od školy autobusem  
3/       školní auta přeprava materiálu - sraz v 9,00,00 hodin před školou /ŘŠ + INSTR/ 

 
13.6. - 17. 6. 2021 - plnění programu kurzu /cykloturistika – dobrov., základy lezectví, základy vodáctví, sportovní 
a branné hry, turistika, střelba ze vzduchovek, topografie apod.  
 
17. 6. 2019 - předpokládaný příjezd 11,30 hodin ke škole /bude upřesněno během kurzu  
 
Počet účastníků:  cca  50 osob / výběr z 2. ročníků všech oborů  
Vysvětlivky: 
 
 
Pro účastníky kurzu ze tříd PS2 a SI2, včetně těch, kteří na kurz nejeli,  uděluje ŘŠ školy na pátek 18. 6. 2021 
provozní volno /kompenzace za neděli 13. 6. /; Třída PG2 /všichni studenti/ mají naplánován zážitkový preventivní 
program. Náhradní redukovaný RH NA 14. – 17. 6. pro      SI2             PS2+PG2 
 
Kontakt:  ředitel školy   777 900 010 mailto:reditel@ssinfotech.cz 
 
 
10. 6. 2021   
 
        
 
 
   
 

https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/3-SPORTOVN%C3%8D%20KURZY/1-STK%202.RO%C4%8CN%C3%8DK/Bakal%C3%A1%C5%99i%20-%20Tisk%20suplov%C3%A1n%C3%AD%20SI2.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/3-SPORTOVN%C3%8D%20KURZY/1-STK%202.RO%C4%8CN%C3%8DK/Bakal%C3%A1%C5%99i%20-%20Tisk%20suplov%C3%A1n%C3%AD%20PS2%2BPG2.pdf
mailto:reditel@ssinfotech.cz

