
Střední škola informačních technologií, s.r.o. – turistický kurz 2021 - Návrat na Vítkov 
určen pro studenty 2.- 3. ročníku 

Opět na Vítkov-Podhradí, tolik studenty oblíbené, takřka kultovní místo.  
V letošním roce opět budeme pořádat turisťák na Vítkově. Po složitých jednáních se nám podařil zajistit skvělý termín. Před koncem školního 
roku, což má pro účastníky mnoho výhod. Změna spočívá především v místě konání kurzu. K „udržení  Vítkova“ nás vedla hlavně skutečnost, že 
jsme chtěli vyhovět četným přáním studentstva pořádat turisťák na opět místě, které svou malebností, přírodou, tekoucí řekou, přírodními skalami 
i ubytovací a stravovací kapacitou, poskytuje neopakovatelný zážitek. To potvrdila hlavně účast v minulých třech letech, kdy kurzu se účastnilo 
rekordních cca 100 – 120 -  130 studentů. Autokemp prošel v uplynulém období značnými pozitivními úpravami, které velmi zlepšily pobytové 
podmínky, včetně doplňkových služeb. 
 Hlavní programová náplň pochopitelně zůstává stejná. Tedy základy vodáctví /ovšem na tekoucí vodě - Moravice/; základy skálolezectví - 
Kružberské skály /ovšem na přírodních skalách/;, cykloturistika rekreační i lehce adrenalinová /dle zájmu/;velké množství branných a sportovních 
činností a her, včetně netradičních….a především návrat k trampingu v čisté podobě /táboráky, grilovačka, noční výstup na zříceninu hradu 
Vikštejn, dobývání pevnosti Boyard a mnoho dalších . Navíc plánujeme program rozšířit o lukostřelbu a základy golfu. 
Stravování je zajištěno ve zrekonstruované restauraci s kapacitou 68 míst /možno rozšířit na 90 osob/ umístěné v původní kolibě. Ubytování je 
v klasických turistických chatkách/4/ a srubech/5/ u řeky, které jsou loni rekonstruované. Sociální zabezpečení kempu je na velmi slušné úrovni 
Více informací o místě pobytu se dozvíte v rámci informativní schůzky v prvních školních týdnech od ŘŠ. 
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že se jedná o zásadní kvalitativní změnu při zachování pobytu v nádherné přírodní scenérii Moravice a 
Kružberských skal. Rovněž ale z uvedeného plyne skutečnost, že již nebude možno realizovat kurz tak gigantických rozměrů jako v minulosti. 
Předběžná jednání před uzavřením obchodní smlouvy 15.10 2020 ovšem ukazují, že i přes zmenšenou celkovou kapacitu budeme tento kurz moci 
nabídnout především všem 2. ročníkům a možná větší části 3. ročníků.  
Upozorňujeme, že podobně jako výběrový lyžák na Bíle, bude i tento kurz mít charakter sportovně relaxační, tedy s možnosti částečné programové 
volby náplně kurzu. Z toho pramení pochopitelně, že STK se dle zájmu budou moci účastnit studenti, kteří mají nějaké zdravotní omezení apod. 
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s návratem na Vítkov očekáváme velký zájem vás, kteří jste zde neměli možnost ještě být, bude o účasti na kurzu 
rozhodovat dodržení termínových parametrů kurzu /níže/. 

 

Termín: 
13. – 17. června 2021 výhodně (po odborných praxích, po uzavření klasifikace a vydání maturitního vysvědčení, studenti, 
kteří se zúčastní kurzu, ukončí školní rok dříve) 

Místo: autokemp Vítkov-Podhradí 

areál: Moravice, Kružberské skály 

Program: 
cykloturistika, základy vodáctví (kánoe, raft, kajak), základy lezectví, turistika, sportovní  společenské, branné soutěže a 
hry, střelba, tramping apod., noční výstup na Vikštejn s programem, Boyard, relax. program atd. 

Celková cena: 
3000,-Kč (plná penze, dodatkové služby R.S.; vodácký, lezecký a sportovní materiál, doprovodný vozový park, občerstvení, 
tábornické papu,specializovaní odborní  instruktoři,  vstupy, cykloservis, případně i hromadná doprava /zdr. omezení ap/ 

Podrobné info: 10. září 2020 (osobně ve třídách - ŘŠ) 

Uzávěrka přihlášek   + 
úhrada zálohy 

nejpozději do 15. 10.  2020 (záloha ve výši 1500,-Kč, je možno uhradit i celou částku, platba v hotovosti; sekretariát 

školy nebo na účet turistického kurzu:      5522979319/0800   V. S. 1562021           Do zprávy pro příjemce uveď jméno a 
třídu  
Na pozdější přihlášky a platby nebude brán zřetel! 

Upozornění kapacita pro STK max. 80 míst 

Doplatek: do 21. května 2021   

Upozornění:Upozorňujeme, že o kurz na Vítkově bude pravděpodobně tradičně značný zájem a proto je třeba respektovat termínový kalendář. O účasti na STK bude 
rozhodovat pořadí úhrady  zálohy, případně celé částky. Upozorňujeme, že po rekonstrukci kempu je omezená kapacita 80 osob (z tradičních 115) z důvodu nižší 
kapacity a také účasti studentek z partnerské SSOŠ FM (cca 20 OSOB). Smluvně je vzhledem k obrovskému zájmu z minulých let zajištěn celý kemp, včetně přilehlých 
prostor pro rekreaci.  
 

zde odstřihni a předej při úhradě zálohy 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru/   na turistický kurz ANO - NE (zakroužkujte závazně volbu)        

Jméno a příjmení /HULKOVÝM/ 
 

 

Třída             

 

Podpis zákonného zástupce studenta 

 

 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b&dcr=0&q=tramping&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjF4oLF1JPWAhUrG5oKHYbuD9kQvwUIIygA

