
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  
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KURZ VÝCHOV – VOŠ PMP  pro školní rok 2019/2020o00 

 

STUDIJNÍ SKUPINY: 1.Y, 1.YD, 1.WD (studenti vyšších ročníků, kteří ještě kurz neabsolvovali) 

 

TERMÍN:   

 24. 6. – 28. 6. 2020  

 zahájení kurzu ve středu 24. 6. 2020 ve 13:00 hodin 

 ukončení kurzu v neděli 28. 6. 2020 ve 13:00 hodin  
 

MÍSTO KONÁNÍ:   

 Krušné hory, SPORTAREÁL KLÍNY -  http://www.kliny.cz/, http://www.kliny.cz/leto 

   

UBYTOVÁNÍ:  

 Hotel EMERAN –   http://www.kliny.cz/leto/ubytovani 

 

              
 

STRAVOVÁNÍ:  

 plná penze (strava 3x denně, nápoj k jídlu), k dispozici je hotelový bar a restaurace 

 

DOPRAVA:  

 vlastní na místo konání 

 

CENA KURZU:   

 3 500 Kč  

 

CENA ZAHRNUJE: 

 ubytování a celodenní stravu (snídaně – švédské stoly, káva, čaj, džus; oběd – polévka, hlavní jídlo 

a nápoj; večeře – hlavní jídlo a nápoj)  

potravinové intolerance, alergie hlásit předem vedoucímu kurzu, lze dojednat u poskytovatele 

ubytování 

 pronájem vybraných prostor  

 výdaje na některé pracovní pomůcky 
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ŠKOLA ZAJISTÍ:  

 poučení o bezpečnosti a o možnostech vzniku úrazů během kurzu 

 sportovní náčiní (např. míče, sítě, pálky, lana, rakety, cyklo – turistické mapy,…) 

 hudební nástroje a výukové materiály 

 výtvarné pomůcky (např. stojany…) 

 pomůcky pro dramatickou výchovu (např. podložky, kostýmy…) 

 

OSOBNÍ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA KURZU: 

 TVD – sportovní oblečení, sportovní obuv 2x (na sportování venku a v tělocvičně), pláštěnka 

 VVD – oblečení pro výtvarné činnosti (co se může zašpinit od barev), pomůcky, které jsou potřeba 

v 1. ročníku studia (pastelky, tempery, vodovky, štětce, čtvrtky atd.) – konkrétní požadavky 

upřesní učitel cca měsíc před zahájením kurzu 

 HVD – pohodlné oblečení (např. tepláky), psací potřeby, notový papír, portfolio HV  

 DVD – pohodlné sportovní oblečení, pevná obuv na pohyb v lese – konkrétní požadavky upřesní 

učitel cca měsíc před zahájením kurzu 

 volnočasové oblečení 

 vlastní léky 

 vlastní hygienické potřeby a vlastní ručník 

 specifické – bezlaktózové, bezlepkové, rychle se kazící, potraviny lze uskladnit v malé ledničce ve 

spol. místnosti (učebně HVD)  

 

VEDOUCÍ KURZU: 

 Mgr. Dagmar Zelenková 

 

OBSAH KURZU: 

 kombinace všech výchovných předmětů v různých blocích – TVD, VVD, HVD, DVD 

 2 denní bloky budou probíhat v určených skupinách, večerní blok je pro všechny účastníky kurzu 

(konec cca ve 21 h) 

 

POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:  
Studenti školy jsou pojištěni v rámci zákonné pojistky školy (úraz, odpovědnost za škodu), 

nadstandardní pojištění (např. pro storno platby) lze sjednat individuálně u libovolné pojišťovny. 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ: 
Vyplňte přihlášku ONLINE na webových stránkách školy. Obratem přijde potvrzovací e-mail 

s platebními informacemi. 

 

PLATBA KURZU: 

Pouze bezhotovostním způsobem – povinně uvést tyto údaje: 

číslo účtu: 3295460277/0100 

VS: evidenční číslo 

SS: 620 

Zpráva pro příjemce uvést: jméno studenta a označení třídy (bez diakritiky) 

Termín úhrady: do 31. května 2020 

 

STORNO PODMÍNKY: 

Odhlášení 15-30 dnů předem – storno poplatek 500 Kč, odhlášení 8-14 dnů před termínem – 50 % 

z ceny, odhlášení 0-7 dnů před termínem – 100 % z ceny. 

 

UVOLNĚNÍ, VYJÍMKY 

Uvolnění z části kurzu, či jiné změny jsou možné pouze se souhlasem ředitelky školy na základě 

žádosti podané na vedení školy. 


