
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  
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KURZ VÝCHOV – VOŠ PMP ve školním roce 2020/2021 (náhrada za školní rok 2019/2020))( 

STUDIJNÍ SKUPINY: současné skupiny 2.Y, 2.YD, 2.WD (+ studenti vyšších ročníků, kteří ještě kurz 

neabsolvovali) 

 

TERMÍN:   

 16. 10. – 18. 10. 2020  

 zahájení kurzu v pátek 16. 10. 2020 v 8:00 hodin v budově školy  

 ukončení kurzu v neděli 18. 10. 2020 ve 13:00 hodin  
 

MÍSTO KONÁNÍ:   

 Budova A – Zdeňka Fibicha 2778/20, Most 

 Budova domova mládeže – J. E. Purkyně 271, Most 

   

UBYTOVÁNÍ:  

 Budova domova mládeže – J. E. Purkyně 271, Most  
 

STRAVOVÁNÍ:  

 V pátek možnost oběda ve školní jídelně 

 V ostatních časech z vlastních zdrojů 

 

DOPRAVA:  

 vlastní na místo konání 

 

CENA KURZU:   

 500 Kč  

 

CENA ZAHRNUJE: 

 ubytování v domově mládeže 

 

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 – cvičební úbor do tělocvičny a na venkovní hřiště, psací potřeby 

 VVD – provázek, strečová / potravinová folie, lihové fixy, větší jehla a nit, tenký drátek, Hercules 

(tekuté lepidlo), psací potřeby, obyčejný papír 

 HVD – portfolio na hudební výchovu, karimatka /malá deka (na relaxaci), psací potřeby, šátek  

 DVD – balicí papír, krepový papír (základní barvy, vždy po 2 kusech), oblečení pro volný čas, 

přezůvky, psací potřeby, sešit, Herkules (lepidlo 500 g) 

 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 
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OBSAH KURZU: 

 kombinace všech výchovných předmětů v různých blocích – TVD  (Turnovský), 

VVD (Kosejková), HVD (Zelenková), DVD (Kopecká) 

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

společný (konec cca ve 21 h) 

 

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

 

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ: 

 vyplňte přihlášku ONLINE na webových stránkách školy do 30. 9. 2020. 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 5. 10. 2020 

 

UVOLNĚNÍ, VYJÍMKY 

Uvolnění z části kurzu, či jiné změny jsou možné pouze ve výjimečných případech se souhlasem 

ředitelky školy na základě žádosti podané na vedení školy. 


