
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ NA ŠKOLNÍ AKCI - VODÁCKÝ KURZ 2019 

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

Hlavní náplní kurzu je splutí Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova a stravování je individuálně 

z vlastních zdrojů. Kurz je určen pro kvartu a přípravou na něj bylo půldenní splutí Jizery z 

Březiny do Mnichova Hradiště a v jeho rámci proběhlo osvojení základů ovládání lodi. 

Místo pobytu:  Kemp Rožmberk nad Vltavou, Kemp Nové Spolí Český Krumlov,                 

Kemp U Kučerů Zlatá Koruna 

Druh ubytování: stany 

Vedoucí akce, pedagogický dozor: Petr Rydval – vedoucí kurzu, Pavel Paclt – instruktor, 

Lukáš Umáčený - instruktor 

Náplň práce žáků: 1. den – přesun vlakem z Mnichova Hradiště do Vyššího Brodu, naložení 

všech věcí do lodi, splutí úseku Vyšší Brod – Rožmberk a postavení stanů.                                  

2. den – návštěva hradu Rožmberk, sbalení stanů, přesun loděmi z Rožmberku do Českého 

Krumlova, postavení stanů, prohlídka Českého Krumlova.                                                              

3. den – návštěva Zámku Český Krumlov, sbalení stanů, splutí úseku Český Krumlov – Zlatá 

Koruna a postavení stanů.                                                                                                                      

4. den – sbalení stanů, přesun loděmi ze Zlaté Koruny do Boršova, cesta vlakem ze Včelné do 

Mnichova Hradiště.  

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

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

nezbytné plnění všech pokynů vyučujících a instruktorů. 

Náplň práce pedagogického doprovodu: dohlížení a pomáhání účastníkům se všemi úkoly 

spojenými s vodáckým kurzem 

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

klíšťat, rizika při přesunu mezi jednotlivými lokalitami, zranění při koupání nebo jízdě na 

kánoi. 

Prevence rizik: dodržování školního řádu, zákaz alkoholu, cigaret apod., dodržení pokynů 

pedagogického dozoru (nebo ubytovacích a stravovacích zařízení), repelenty a vhodné 

oblečení (klíšťata), ukázněné chování, vhodná obuv a oblečení, bude se přihlížet k fyzické a 

duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu, zásady poskytování první pomoci, nemít u sebe 

předměty jako náramky, masivní náušnice, piercing, náhrdelníky aj., nošení záchranné vesty 

při všech fázích vodáckého výcviku. 

Odjezd: vlakové nádraží Mnichovo Hradiště, 27. 5. 2019 v 7:45, sraz v 7: 30  

Příjezd zpět: Mnichovo Hradiště, 30. 5. 2019 v 18:11  



Žák může po předchozí dohodě být vyzvednut zákonnými zástupci i v jiné stanici na trati. 

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

plánován v Českém Krumlově po základním seznámení s místem a pouze ve dvojicích nebo 

skupinách.  

Přítomnost zdravotníka na akci: zdravotník na kurzu nebude, protože to při tomto počtu 

není nutné. Ale budeme mít s sebou 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 nutný, ale bezinfekčnost ano. 

Telefonický kontakt na pedagogický dozor: Petr Rydval 731 200 229 

Datum poučení žáků: 22. 5. 2019  

                                                                                                  

 


