
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ NA ŠKOLNÍ AKCI – SPORTOVNÍ KURZ 2019 

Rámcový plán akce – cíl akce: akce se vztahuje k tělesné výchově a je zahrnuta do ŠVP. 

Hlavní náplní kurzu je cyklistický výcvik, netradiční sportovní aktivity, na které není čas a 

prostor v hodinách tělesné výchovy a dále i prohloubení znalostí a dovedností ochrany 

člověka v mimořádných situacích. Kurz je určen pro septimu a 3.A a je pětidenní. 

Místo pobytu:  Podještědský sportovní areál Český Dub     www.podjestedska.eu 

Druh ubytování: v pokojích s vlastní toaletou a koupelnou 

Vedoucí akce, pedagogický dozor: Petr Rydval – vedoucí kurzu, Iva Andrlíková – zdravotnice, 

Pavel Paclt – instruktor, Lukáš Umáčený – instruktor, Petr Mazánek – instruktor 

Náplň práce žáků: studenti a studentky se budou na kolech přesouvat do Dubu i zpět. 

V rámci kurzu je čekají dva prodloužení cyklovýlety, sportovní hry (fotbal, volejbal, florbal, 

softbal, tenis, stolní tenis), netradiční aktivity (letní biatlon, orientační běh) a rozvoj 

dovedností v rámci ochrany člověka za mimořádných situacích (střelba ze vzduchovky, 

základy první pomoci, orientace na mapě a chování a bezpečnost v silničním provozu).                                                                   

Co je během akce žákům povoleno/zakázáno: jsou zakázány veškeré činnosti, které nejsou 

v souladu se školním řádem. Vzhledem k zvýšeným nárokům sportovního kurzu je nezbytné 

plnění všech pokynů vyučujících a instruktorů. Připomínáme zákaz používání mobilů a 

sluchátek zejména při cyklistickém výcviku a i ostatních organizovaných aktivitách. 

Náplň práce pedagogického doprovodu: organizace, dohlížení a rozhodování při soutěžích a 

aktivitách, plánování cyklistických tras a pomoc při technických problémech, předávání 

teoretických a praktických dovedností chování v mimořádných situacích. 

Rizika, která mohou při akci nastat: povětrnostní podmínky (déšť, vítr, bouřky), výskyt klíšťat 

v přírodě a možnost úrazu či zranění při hrách, aktivitách nebo cyklistickém výcviku, který 

probíhá v silničním provozu. 

Prevence rizik: dodržování školního řádu, zákaz alkoholu, cigaret a návykových látek, 

dodržení pokynů pedagogického dozoru (nebo ubytovacích a stravovacích zařízení), poučení 

a přezkoušení o pravidlech silničního provozu, ověření a prohloubení základů první pomoci, 

ukázněné chování, vhodná obuv a oblečení (povinná cyklistická přilba a doporučené 

cyklistické brýle a rukavice), bude se přihlížet k fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu 

stavu, nemít u sebe předměty jako náramky, masivní náušnice, piercing, náhrdelníky aj. 

Odjezd: sraz je u zadního vchodu na hřiště Gymnázia Mnichovo Hradiště v pondělí 9. září 

2019 v 8:00 

Příjezd zpět: ke Gymnáziu Mnichovo Hradiště v pátek 13. 9. 2019 kolem poledne 

 



Seznam věcí: kolo trekové nebo horské, cyklistickou přilbu, nářadí na opravu svého kola 

(máte-li imbusy nebo klasické matky), náhradní duši nebo soupravu na její zalepení, hustilku 

na Vaši velikost ventilku, větrovou bundu (nejlépe nepromokavou), sportovní obuv a 

oblečení, sálovky, hygienické potřeby, plavky (regenerace ve vířivce), cyklistické brýle (nebo 

alespoň brýle proti slunci), cyklistické rukavice, psací potřeby, baterku nebo čelovku (na 

noční orientační běh), šátek, - léky (pokud někdo užívá), náplast s polštářkem, elastické 

obinadlo, kartu zdravotní pojišťovny nebo její kopii 

Volný čas žáků na akci, rozchody: volný čas tráví účastníci v rámci areálu. Rozchod je možný 

se souhlasem instruktora během cyklistického výcviku a slouží na občerstvení či malý nákup.   

Přítomnost zdravotníka na akci: zdravotnice bude přítomna po celou dobu kurzu a při 

cyklistických výletech bude mít každé družstvo malou lékárničku na základní první pomoc.  

Žák musí mít u sebe mít svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.  

Nutnost posudku o zdravotní způsobilosti žáka, bezinfekčnost: posudek o zdravotní 

způsobilosti žáka není potřeba, ale na srazu bude vybíráno potvrzení o bezinfekčnosti, 

prohlášení o dobrém technickém stavu kola a podpis se seznámení se s tímto dokumentem.  

Telefonický kontakt na pedagogický dozor: Petr Rydval 731 200 229 

Datum poučení žáků: 2. 9. 2019  

                                                                                                  

 


