
 
 

 
 

          Pedagogicko-organizační zajištění sportovně turistického kurzu 
 

Místo:    Vítkov - Podhradí 
Termín :   19. 6. – 23. 6. 2022 
Účastníci:   studenti 2. ročníku SŠINFOTECH  
 
Jméno a příjmení Funkce Specializace, činnost 

Mgr. Radan Nachmilner vedoucí kurzu řízení STK 

Mgr. Taťána Zajícová organizační vedoucí kurzu organizace činnosti družstev a  
instruktorů 

Mgr. Gabriela Olšáková hlavní zdravotník kurzu zdravotní zabezpečení 

Gabriel Komjathy pomocný zdravotník kurzu zdravotní zabezpečení, noční dozor 

Mgr. Pavel Přidal hlavní instruk. - sport.turis. činnosti sportovní hry, turistika 

Mgr. Tomáš Mitura hlavní instruk. - vodáctví základy vodáctví (na klidné vodě) 

Ing. Pavel Řehák – horská služba hlavní instruktor + odborní instruktoři základy lezectví 

Mgr. Miroslav Paseka hlavní instruktor + odborní instruktoři cykloturistika 

Ing. Radek Halamíček (Komjathy) noční dozor  + 1 sportovní hry, turistika 

Miroslav Kočí + další odborní instruktoři hlavní instr. tech. zabez.+ odborní 
instruktoři 

technické zabezpečení kurzu + ost. 
činnosti 

 
Rámcový plán     
 
19.6 (neděle) - cykloturistika 

1/  cyklisti / účastníci kurzu - sraz nejpozději v 09,30 hodin před školou /  
1a/  do 10,00  proškolení, kontrola a výběr prohlášení o bezinfekčnosti, kontrola kol 
1c/  do 10,15   ……………. Odjezd cyklistů od školy 
2/  přeprava busem nebo vlastní doprava - druh přepravy bude upřesněn dle počtu studentů minimálně 

týden před odjezdem/ účastníci kurzu - sraz v 14,30 hodin před školou/ 
2a/  14,30 – 14,50   …. Prezentace, kontrola a výběr prohlášení o bezinfekčnosti /viz web/ 
2c/  15,00   …………… odjezd od školy autobusem  
3/       školní auta přeprava materiálu - sraz instruktorů a vedoucích v 9,00 hodin před školou /ŘŠ + INSTR/ 

 
20.6. - 23. 6. 2021 - plnění programu kurzu /cykloturistika, základy lezectví, základy vodáctví, sportovní a branné 
hry, turistika, střelba ze vzduchovek, topografie, hry a soutěže apod.  
 
23. 6. 2019 - návrat z kurzu - odpolední čas 13,00 - 16,00 dle druhu přepravy /bude přesně stanoveno během 
kurzu dle druhu přepravy a povětrnostních podmínek 
 
Počet účastníků:  cca  90 osob / výběr z 2. ročníků všech oborů + SI3  
 
 
Pro účastníky kurzu ze tříd SI2, PR2, PG2 a SI3 uděluje ŘŠ školy na pátek 24. 6. 2022 ředitelské volno   
 
Kontakt:  ředitel školy a vedoucí kurzu   777 900 010 /kdykoli/ mailto:reditel@ssinfotech.cz 
 
 
09. 06. 2022   
 
        
 

www.ssinfotech.cz 

mailto:reditel@ssinfotech.cz

