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Sdělení ke konání sportovních kurzů školy ve školním roce 2021 / 2022 pro 2. ročník
1/ Adaptačně lyžařský relax kurz 2. ročníků všech oborů /přeložený z loňska 2021/ z důvodu Covid 19 se
uskuteční na základě parametrů, které jsou upraveny pouze v termínu konání kurzu. O tyto aktivity je po
roční absenci /covid/, mezi školami všeho typu velký zájem a zajistit nebo obhájit výhodné termíny je
skutečně obrovský problém. Díky naší dlouhodobé spolupráci s provozovateli i vyjednávajícím
dovednostem se nám podařil skutečný termínový klenot. Ten je stanoven jednoznačně výhodně pro školu
a především studenty. Termín 21. 2. - 25. 2. 2022 je výhodně umístěn po pololetní klasifikaci a před jarními
prázdninami. Jsme přesvědčeni, že se jedná o tu nejlepší formu, jak vrátit školní život do normálních
podmínek. Jsme rádi, že studenti naší školy i jejich rodiče v tak obrovském počtu podporují tyto aktivity a
účastní se jich.
2/ V letošním roce se bude dle zájmu konat rekordních 5. kurzu. Tři zimní a 2 turistické kurzy
pro 2. - 3. ročník, o které je zájem mimořádný již 20 let. A protože jste v letošním roce i vy studenty
2. ročníků, po kliknutí na tento odkaz naleznete prezentační informace k tomuto kurzu. I vy se můžete
stát součástí asi toho nejžádanějšího a programově originálního pobytu v letošním roce. To už bude
zaležet jen na vás a vašich rodičích.

Informace k adaptačnímu a lyžařskému kurzu - odložený z loňska - 2. ročník
Termín 21. 2. - 25. 2. 2022

Někteří z vás, co jste se vloni přihlásili na lyžařský kurz, máte již uhrazen kurz celý. Cca polovina
má uhrazenu zálohu tohoto kurzu. Jak postupovat dále, naleznete v manuálu níže.
1/Pokyny k úhradě doplatku adaptačního lyžařského kurzu, přeloženého z minulého roku
současného 2. ročníku všech oborů školy
 doplatek /1500,-Kč / můžete uhradit kdykoli od 15. září 2021, nejpozději však do 9. ledna 2022
 úhradu lze provést v hotovosti nebo převodem na účet školního kurzu /pokyny níže/

2/Platba kurzu v hotovosti - pokyny
Platba vždy v kanceláři ředitele, nebo u zástupce ředitele /Mgr. Mitura Tomáš/, případně u asistentky
ředitele. Vždy obdržíte potvrzení o platbě doplatku v listinné podobě.
 doplatek /1500,-Kč / můžete uhradit kdykoli od 15. září 2021, nejpozději však do 9. ledna

3/Platba kurzu převodem - pokyny
Přeložený kurz druhých ročníků z minulého roku se nazývá kurz č. 2. Je to z toho důvodu, že v letošním
roce se uskuteční kurzů pět. O tyto aktivity je velký zájem a proto je takto pro přehlednost řadíme. Pokud
se rozhodnete doplatek kurzu realizovat formou bezhotovostní platby, převodem na účet kurzu,
postupujte při platbě dle pokynů dále.
Kromě povinných položek, které jsou níže uvedeny, vepište pro rychlejší identifikaci do zprávy pro
příjemce jméno syna/dcery; značku třídy a číslo kurzu: kurz č.2. Potvrzení o platbě není nutné vystavovat.
Zpětná kontrola je proveditelná z účtu zaslání i přijetí:

Číslo účtu kurzu č.1: 5522979319/0800

v. s. 2022022

 doplatek kurzu: 1500,-Kč
 lze uhradit kdykoli od 15. září 2021, nejpozději však do 9. ledna 2022
případné informace poskytne kdykoli Mgr. Radan Nachmilner
hlavní garant kurzů SŠINFOTECH
777 900 010
mailto:reditel@ssinfotech.cz

Sportovně turistický kurz 2022 - Opět na Vítkově // pro studenty letošního 2. a 3 ročníku
Vítkov-Podhradí je našimi studenty velmi oblíbené, až kultovní místo, kde jezdíme již 20 rokem. Dokonce
i vloni jsme v covidovém roce absolvovali v závěru června 2 skvělé kurzy /120 osob/. V letošním roce
máme zamluveny 2 kurzy pro 2-3r. a 3-4r. Zájem je již nyní obrovský, takže budeme trvat na důsledném
dodržení termínových podmínek. Parametry kurzu máte popsány podrobně níže. Vzhledem k obsahové a
programové náročnosti, ale i množství účastníků, je nutné smluvně tyto aktivity tradičně zajistit ve velkém
časovém předstihu.

Termín:

Neděle 19. – 23. 6 2022 (pátek 24 . - 6. ředitelské volno pro účastníky)
Více jak vhodný termín - období po uzavření klasifikace a po odborných praxích

Místo:

Autokemp Vítkov-Podhradí

Program:

Dobrovolná cykloturistika, základy vodáctví (kánoe, raft, kajak), základy lezectví,
turistika, sportovní společenské, lukostřelba, golf, kroket apod. branné soutěže
a hry, střelba, tramping apod., noční výstup na Vikštejn s programem, Boyard,
relax. 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/

Uzávěrka
nejpozději do 30. září 2021 (záloha ve výši 1500,-Kč, je možno uhradit i celou
přihlášek + částku 3000,-Kč, platba v hotovosti u ŘŠ nebo sekretariátu školy nebo na účet
úhrada
turistického kurzu: 5522979319/0800 V. S. 4062022 Do zprávy pro příjemce
zálohy
uveď čk-4, jméno, třídu účastníka
Na pozdější přihlášky a platby nelze vzhledem k počtu předběžných zájemců
brán zřetel! Doplatek /1500 Kč/ do 20. května 2022 - jsou na webu školy
Doprava

Doprava bude členěna na kolo, bus a individuální přesuny. Letošní rok bude
v tomto výjimečný. Cykloturistika bude pravděpodobně i letos dobrovolná. O
způsobu dopravy rozhodneme do 6. června.

Stravování

Zajištěna celodenní strava v kempu i mimo kemp + tábornická strava k táboráku

Hygienická
opatření

Pro účely konání kurzů - škol v přírodě byl vydán manuál MŠMT. Jedná se
základní manuál, se, kterým vás před kurzem seznámíme

Hlavní programová náplň je nesmírně bohatá, atraktivní a bezpečná. Tedy základy vodáctví /ovšem na
lehce tekoucí vodě - Moravice/; základy skálolezectví - Kružberské skály /ovšem na přírodních skalách/;,
dobrovolná cykloturistika rekreační i lehce adrenalinová /dle zájmu/; velké množství branných a
sportovních, zábavných 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. 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.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že se jedná o pobyt v nádherné přírodní scenérii Moravice a
Kružberských skal, což je z hlediska prožitého mimořádně těžkého roku ten nejvhodnější způsob návratu
do normálního, běžného životního rytmu.
Podrobné informace ke kurzu vám všem poskytne osobně ve třídách ředitel školy /13. - 15. 9. 22/ hlavní
garant sportovních kurzů školy. Tyto informace jsou umístěny i na webu školy /info pro studenty/sportovní
kurzy školy 2022
Případné dotazy směřujte výhradně na ŘŠ 777 900 010
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(Vyplňte prosím čitelně)

Závazně přihlašuji svého syna/dceru/ na turistický kurz školy číslo kurzu: 4

JMÉNO:

_______________________________________________________

PŘIJÍMENÍ:

_______________________________________________________

TŘÍDA:

_______________________________________________________

Datum:

____________________________
podpis zákonného zástupce

