
 
 
 

STK  - kola - tematický a časový plán  / 2.r- Sxt / 
Termín:                           29.5.- 2.6. 2023 
Odjezd: pondělí 29.5.2023 v 9,00h od školy (příjezd tamtéž v pátek 2.6.2023 kolem 13.00h) 
Sraz :                                v 8.40 h    nakládání kol, zavazadel, pytel se sportovním 
                                                           vybavením z kabinetu tv  - chlapci sxt.           
Místo:                         camp BORNÝ, Máchovo jezero         
                  /www.campborny.cz/ tlf.777 101 090 
Účastníci:                  studentů   ................................/ nejedou: ad příloha seznam / 
         vedoucí kurzu: Baroch 

      instruktoři :  
Mater.zabezpečení: 
doprava   – zajistí soukromý dopravce Danko - 2přesuny osob/ kol 
 ubytování – 2-4 lůžkové bungalovy se sociálním zařízením, odpovídající podmínkám stk, 

doporučuji deku, či slabý spacák ke stávajícím lůžkovinám, případné sušení   
oblečení v jídelně  

stravování – plná penze / začínáme obědem, končíme snídaní   
                  změny ve stravě-vegetariánská, dietní aj.p.Baroch/ 
Obsah: Náplní kurzu bude převážně cykloturistika, sportovní a zábavné soutěže, závod 
v triatlonu. Obsah kurzu doplní teoretická a praktická témata k dané formě turistiky, 
doporučená výstroj, péče o výzbroj, aplikace ekologických pravidel pro pobyt v přírodě, 
orientace v terénu, topografické znalosti. Kulturně poznávací činností je návštěva Doks, 
hradu Bezděz a Houska.  Studenti budou dle výkonnosti rozděleni do družstev, ve kterých 
bude konkrétní denní program organizován jednotlivými vedoucími družstev. Vše upřesní 
denní rozkazy. 
 V kempu je k dispozici hřiště na  beach volejbal, plavání v závislosti na počasí. 
Doporučený seznam věcí: 
oblečení – cyklooblečení, varianta chladnějšího počasí, bunda – šust‘áková, soft-shell,  
či hybridní materiál, ideální thermo prádlo – cibulový princip oblékání, sport.obuv, sportovní 
souprava, triko dl./kr., krat‘asy, teplé ponožky, oblečení na spaní, spodní prádlo, přezuvky,  
pláštěnka, plavky,  
hygiena - toaletní potřeby, ručník, krém na opalování  
ostatní - léky - pokud trvale užíváte, baterka, šití, kapesníky, psací potřeby, batůžek na kolo, 
sluneční brýle, hudební nástroj, osobní mini lékárna na drobná poranění včetně obvazu 
důležité: náhradní duše na kolo odpovídající velikosti, lepení, doporučení – přepravní deka  
telefon, průkaz pojištěnce, OP, kapesné 
podepsaný formulář řád stk/bezinfekčnost odevzdat u busu 
Finanční zajištění:   náklady 3.500,- Kč/osoba - ubytování, PP, doprava osoba/kolo 

/příspěvek SRPŠ 5.000,- Kč bude použit na dopravu,ceny/                                                                                                      
/vyúčtování kurzu ad. příloha/                                                    

Platby pouze převodem z účtu / za platby složenkou se strhává poplatek, nelze identifikovat 
plátce /pro dohledání plateb a průběžnou kontrolu je nezbytné doplnit o VS,SS a zprávu pro 
příjemce, nutno respektovat  uvedený termín: 
 záloha  1.000 Kč do 1. 3. 2023 
doplatek 2.500 Kč  do 30. 4. 2023 
storno podmínky dle smlouvy, v případě neúčasti se strhne částka za  dopravu 
                             1 .      č.ú.: 123-3151210287/ 0100     

      2.   variabilní symbol – rodné číslo žáka 
                 /např. 250391xxxx – 25.3.1991/ 

3. zpráva pro příjemce: STK kola, příjmení a křestní jméno žáka,třída 
 
Dotazy a info –  P.Baroch  /baroch@gymnaziumzatec.cz /602 203 834 

 



 
  

 
 

 
Řád STK 

       Svým podpisem se zavazuji k akceptování níže uvedených pravidel  
a pokynů, jež vycházejí ze zásad bezpečnosti pro organizování stk,  
ze školního řádu a z faktu, že se jedná o školní akci, kde za mě nese 
plnou odpovědnost vyučující. 

 
………………………………            ……………………………….. 

/ jméno tiskacím /     / podpis / 
 

1. vzorné chování po dobu přepravy 
2. dodržování ubytovacího řádu 
3. dodržování režimu dne stanoveného denním rozkazem 

 / zvl. pak večerky a nočního klidu / 
4. zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek, 

    kouření jen v určených prostorech 
5. vedoucí kurzu a vedoucí dne mají právo zkontrolovat, zda někdo z kurzu 

    nepožil alkoholické nápoje, či jiné škodlivé látky / souhlas s dechovou zkouškou 
    na  alkohol testeru, v případě odmítnutí je postupováno jako při závažném porušení 
    školního řádu, tznm. okamžité ukončení kurzu bez nároku na finanční náhradu       

6. neopouštět družstvo, ubytovací prostor bez vědomí vedoucího družstva 
7. onemocnění a zranění hlásit neprodleně svému vedoucímu 
8. škody na zařízení ubytovacích prostor hradí ten, kdo je způsobil, v případě  

   nezjištěného viníka se na úhradě spolupodílí ostatní účastníci kurzu. 
9. za peníze a cenné předměty si zodpovídá každý účastník sám 
10. v případě, kdy je součástí stk cykloturistika,zodpovídá si každý účastník 

  za technický stav svého kola a jeho způsobilost k provozu po veřejných  
  komunikacích, za kompletní vybavenost včetně náhradní duše  helmy, která je dle  
směrnice pro zajištění bezpečnosti povinná 
  
 
 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a/ se školním řádem  Gymnázia Žatec 
/www.gymnaziumzatec.cz/skolni_rad.php/ Při závažném porušení školního řádu 
ze strany mé dcery/ mého syna / na školní akci si ji / ho / vyzvednu v místě akce  
a na vlastní náklady dopravím do místa bydliště 
 
 
Prohlášení zákonných zástupců žáka / bezinfekčnost / 

Prohlašuji,že ošetřující lékař nenařídil žákovi……………………………………….. 
nar……………… bytem …………………………………..změnu režimu, žák nejeví 
známky akutního onemocnění / průjem,teplota apd. / a okresní hygienik ani ošetřující 
lékař mu neurčil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních 2 týdnech přišel  
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou. 
 
Alergie: ……………………………….  Užívané léky:  …………………………………. 
Případné omezení : ……………………………………………………………………… 
Souhlasím, aby se můj syn /dcera / zúčastnil/a/ kurzu v termínu ………………………… 
Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
nebylo pravdivé. 
 
V………………… dne …………           …………………………………………………. 
      podpis zákonného zástupce + tlf.číslo 

 


