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Resumé:
       Závěrečná  bakalářská  práce  se  zabývá  historií,  principy  a  možností  využití  

prožitkové a zážitkové pedagogiky na základních školách v České republice. Zabývá se 

úlohou řídících pracovníků škol při přípravě a realizaci sportovních prožitkových kurzů 

pro žáky a jejich implementace do vytvářených ŠVP.

       Vychází  z historie  a metodiky prožitkové a zážitkové pedagogiky,  zkušeností 

ředitelů a jejich zástupců i učitelů základních škol. Opírá se o platné zákonné normy a 

předpisy  platné  pro  školy,  zejména  o  školský  zákon  č.561/2004  Sb.  a  zákon  o 

pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vychází také 

z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

       Přináší přehled činností vedení školy při organizování sportovních prožitkových 

kurzů i projekt systému přípravy a realizace těchto kurzů na konkrétní základní škole.

Summary: (angl.)
       My final studying work is about history, some facts concerning posibility of using 

enjoying and experiencing pedagogy at the basic schools in the Czech Republic. There 

are  some  information  about  the  profession  of  shool  leaders  during  preparing  and 

realization of sport courses for pupils and their implementation into School educational 

programmes.

       Itś  based on history and methodics  of  enjoying and experiencing pedagogy, 

directors´ experiences and their  deputy directors as well  as the teachers at  the basic 

schools. This work is inspired by state laws and standarts for schools, especially school 

law n. 561/2004 and the law about pedagogy workers n. 563/2004. Itś based on „RVP 

ZV“.

       It consists of activities of school leaders during organization of sport courses and 

system preparation project of these courses at the concrete basic schools.
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1.   Úvod

       Pracuji jako zástupce ředitele na Základní škole ve Slatiňanech. Jednou z částí mé 

řídící  práce na škole je již řadu let i  organizace sportovních akcí pro žáky i učitele. 

Vzhledem k tomu, že mám na starosti přípravu a hodnocení sportovních prožitkových 

kurzů pro žáky druhého stupně a podílím se z větší části i na jejich realizaci, rozhodl 

jsem se ve své práci zmapovat podmínky pro pořádání těchto akcí. Danou problematiku 

řeším z  pohledu manažera, tedy z hlediska řízení, organizování, vedení lidí, kontroly  i 

evaluace kurzů. Většiny sportovních kurzů se zároveň aktivně účastním. Řeším proto ve 

své bakalářské práci i otázky pedagogicko didaktické. 

       Od školního roku 2005/2006 vyučujeme na naší škole podle vlastního Školního 

vzdělávacího  programu  „Škola  blízká  přírodě  a  lidem“.  S implementací  sportovních 

prožitkových kurzů do ŠVP máme již určité zkušeností. Považuji proto za smysluplné 

v době,  kdy  školy  tvoří  svoje  vlastní  vzdělávací  programy,  seznámit  se  systémem 

sportovních  prožitkových  kurzů  ZŠ  Slatiňany  ostatní  kolegy  a  poskytnout  jim  tak 

inspiraci a naše zkušenosti s jejich přípravou, průběhem i hodnocením.

       V teoretické části práce shrnuji základní poznatky týkající se historie, základních 

principů a metod zážitkové pedagogiky, která rozšiřuje spektrum metod a prostředků 

pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Využití  zážitkové pedagogiky na sportovních 

kurzech  se  přímo  nabízí.  Další  část  mapuje  podmínky  pro  pořádání  sportovních 

prožitkových kurzů z hlediska  řídící práce vedení školy.    

       Výzkumná část je postavena na získání informací metodou interview s řediteli nebo 

zástupci ředitelů vybraných škol a jejich následném vyhodnocení.  

       Třetí částí práce je projekt systému sportovních prožitkových kurzů tak, jak ho 

postupně  implementujeme  v současné  době  do  školního  vzdělávacího  programu  ZŠ 

Slatiňany. 

        Dobře organizované sportovní prožitkové kurzy zvyšují image každé školy a jejich 

zařazení  do školního vzdělávacího programu může ovlivnit  i  rozhodování  rodičů při 

výběru školy pro jejich dítě, což má v dnešní době „bojů o žáky“ nemalý význam.
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2.   Teoretická východiska

       V souladu s novými principy kurikulární politiky,  zformulovanými v Národním 

programu  rozvoje  vzdělávání  v ČR  (tzv.  Bílé  knize)  a  zakotvenými  v zákoně 

č.561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném 

vzdělávání  (školský zákon) ve znění  pozdějších předpisů,  se do vzdělávací  soustavy 

zavádí nový systém kurikulárních dokumentů (RVP ZV, 2005).

Na státní úrovni jsou to rámcové vzdělávací programy. Na jejich základě si pak školy 

tvoří vlastní školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání 

na jednotlivých školách.

       Základní vzdělání je orientováno na situace blízké životu a na praktické jednání. 

Důležitými cíli v základním vzdělávání je proto mimo jiné:

 motivovat žáky pro jejich celoživotní rozvoj

 podněcovat žáky k řešení problémů

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 rozvíjet u žáků schopnost spolupráce

 podporovat u žáků rozvoj odpovědnosti a samostatnosti

 vytvářet u žáků citlivé vztahy k lidem, prostředí a k přírodě

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví.

K dosažení  těchto  cílů  mohou  volit  školy  různé  výchovné  a  vzdělávací  strategie 

(prostředky,  metody,  formy,  atd.).  Jednou z možností  je  i  využití  tzv.  prožitkové  či 

zážitkové pedagogiky.   

3.   Prožitková a zážitková pedagogika 

      V literatuře se objevují pojmy prožitková i zážitková pedagogika. Toto rozdvojení 

má  zřejmě  několik  příčin. Může  to  být  způsobeno  ne  zcela  přesným  překladem  z 

angličtiny,  chápáním pojmů  prožitek  a  zážitek  z   pohledu  psychologie,  či  odlišným 

přístupem autorů.
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       C.R.Rogers označuje učení děláním, experimentováním, učení prostřednictvím 

vlastní činnosti a vlastního prožívání této činnosti jako učení prožitkové (1998). 

       O prožitkové terapii hovoří i Jan Neuman. Domnívá se, že organizování prožitkově 

bohaté činnosti může mít pozitivní vliv a zobrazí se v síle výchovného působení. Za 

základ prožitkové pedagogiky považuje dobrodružné aktivity, jejichž součástí jsou také 

dobrodružné hry a cvičení v přírodě (1998).

       Autory názvu zážitková pedagogika jsou pravděpodobně představitelé Prázdninové 

školy  Lipnice.  Základním  programovým  prostředkem  je  pro  ně  hra  v nejrůznějších 

podobách.  Využívají  na  svých  akcích  hry  pohybové,  komunikativní,  strategické, 

psychologické,  inscenační,  iniciativní,  atd.  Pojem zážitková pedagogika používají  ve 

svých publikacích a informačních materiálech (Holec, 1994).

3.1. Historie prožitkové a zážitkové pedagogiky

        Dokladem toho, že význam prožitkové pedagogiky znali učitelé již dávno, je 

příklad, který uvádí František Morkes z Pedagogické muzea J.A.Komenského v Praze. 

„Když v roce 1585 měla být na věži kostela u sv. Jindřicha v Praze osazena nová báň, 

přemýšleli učitelé z farní jindřišské školy, stojící prakticky hned vedle kostela, jak by 

dosáhli toho, aby si historický den, kdy báň bude na kostelní věž osazena, žáci dlouho a 

zřetelně pamatovali. Tehdy se rozhodli pro to, že všichni žáci dostanou v onen památný 

den ve škole velký výprask. V podstatě šlo o přesné pochopení celé podstaty prožitkové 

pedagogiky,  i  když  v  tomto  případě  značně  specifickým  a  nepříliš  pedagogickým 

způsobem“ (1996).

       Za otce tzv.  prožitkové terapie  je dle Neumana považován německý,  později 

anglický  pedagog  a  politik  Kurt  Hahn  (1886-1974).  Je  zakladatelem  světoznámého 

hnutí Outward Bound, jehož program je založen na využití nejrůznějších her a cvičení 

v přírodě,  které  vedou  u  účastníků  k výrazným  prožitkům.  Tyto  podněty  mohou 

následně vést ke změně chování a jednání. Proto se s Hahnovým jménem také spojuje 

rozvoj  výchovného  působení  na  podkladě  prožitků  (Erlebnispädagogik,  Experiential 

education)  a  dobrodružství  (Abenteuerpädagogik,  Adventure  education).  (Neuman, 

1998).

7



       V Čechách je počátek výchovy v přírodě spojen se jménem A.B.Svojsíka (1876-

1938),  který  se  inspiroval  myšlenkami  amerického  spisovatele  Ernesta  Thompsona 

Setona (1860-1946) a otce anglického skautingu Roberta Baden-Powela (1857-1941). 

V roce 1914 založil   spolek Junák – český skaut.  Od konce 30. let  byl  významným 

představitelem skautského hnutí spisovatel a pedagog Jaroslav Foglar. 

      Únor 1948 bohužel znamenal konec organizací zabývajících se výchovou v přírodě 

a skautská metodika byla zatlačena na dlouhou dobu do pozadí. Pouze v roce 1968 se 

podařilo na krátkou dobu činnost Junáka obnovit.

      Od období normalizace do roku 1989 se u nás zážitková pedagogika prosazovala 

poměrně  obtížně.  Jejími  představiteli  byly  některé  osvícené  pionýrské  oddíly  a 

turistické oddíly mládeže (TOM). Jejich vedoucí však měli z tohoto důvodu velice často 

„problémy“.  V duchu  zážitkové  pedagogiky  byly  také  vedeny  některé  akce  Hnutí 

Brontosaurus,  zaměřeného  na  ochranu  životního  prostředí  a  ekologii.  Výjimečným 

představitelem zážitkové pedagogiky byla tehdy Prázdninová škola Lipnice, působící od 

začátku  70.  let  pod  hlavičkou  SSM.  Přes  všechna  negativa  spojená  s vazbou  na 

komunistickou  mládežnickou  organizaci  se  instruktorskému  sboru  podařilo  vytvořit 

ojedinělý  výchovný  program  pro  mladé  lidi.  Duchovními  otci  Prázdninové  školy 

Lipnice byli Allan Gintel a Ota Holec. V roce 1991 byla již osamostatněná dobrovolná 

organizace Prázdninová škola Lipnice přijata do mezinárodní organizace s celosvětovou 

působností  Outward  Bound.  V roce  1993  pak  byla  založena  občanským  sdružením 

Prázdninová  škola  Lipnice  vzdělávací  a  výchovná  organizace  zaměřená  na  výcvik 

manažerských dovedností, trénink týmové spolupráce a rozvoj individuality jednotlivce 

Outward Bound – Česká cesta, spol.s r.o.

       Po roce 1989 se obnovila činnost řady zrušených organizací využívajících ve svém 

programu zážitkové pedagogiky,  včetně Junáka – Svazu skautů a skautek,  který má 

dnes  76  tisíc  členů.  Objevila  se  i  celá  řada  nových  organizací  a  prvky  zážitkové 

pedagogiky nabízejí na svých akcích i různé komerční firmy v rámci tzv. outdoorových 

programů.

       Na školách před rokem 1989 zážitkové akce fungovaly velmi málo.  Chyběly 

informace  a  hlavně  podpora  vedení  a  nadřízených  orgánů.  Při  výchově  budoucích 
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učitelů začala pracovat se zážitkovou pedagogikou koncem sedmdesátých let Katedra 

sportů a pobytu v přírodě  Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 

a  to  zejména  díky  aktivitě  Jana  Neumana.  V současné  době  jsou  to  i  pedagogické 

fakulty, zabývající se výchovou mimo vyučování, pedagogikou volného času a tělesnou 

výchovou.                                 

3.2.     Možnosti využití zážitkové pedagogiky ve školách  

        Jak již bylo uvedeno v předchozí části, před rokem 1989 i dlouhou dobu po něm se 

zážitkové  akce  ve  školách  objevovaly  spíše  sporadicky.  Navíc  dle  mínění  Josefa 

Valenty z DAMU a FF UK označuje část pedagogické veřejnosti tímto pojmem veškeré 

edukační aktivity spojené v procesu vzdělávání s nějakým prožitkem. Pak by se však 

dalo  pojmem  zážitková,  eventuelně  prožitková  pedagogika  označit  téměř  všechno 

(2006). 

       Ivo Jirásek z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci  uvádí 

v časopise  Gymnasion,  který  vydává  Prázdninová  škola  Lipnice,  pracovní  definici 

zážitkové pedagogiky.  „Pod označením »zážitková pedagogika« tedy nadále budeme 

rozumět teoretické postižení a analýzu takových výchovných procesů, které pracují s 

navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností 

přenositelných  do  dalšího  života.  Cíle  takových  výchovných  procesů  mohou  být 

vytyčovány a dosahovány v různorodém prostředí (školním i mimoškolním, přírodním i 

kulturním),  v  rozmanitých  sociálních  skupinách  (diferencovaných  věkem,  sociálním 

statusem,  profesním  postavením  či  dalšími  demografickými  faktory)  a  naplňovány 

nejrůznějšími  prostředky (hrami  všech typů,  modelovými  situacemi,  tvořivostními  a 

dramatickými  dílnami,  besedami  a  diskusemi,  fyzicky  i  psychicky  náročnými 

výzvovými situacemi, sebepoznávacími i k týmové spolupráci směřujícími aktivitami). 

Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek vždy pouhým prostředkem, nikoliv cílem. Cílem 

pro  ni  zůstává  starořecký  výchovný  ideál,  všestranný  rozvoj  k  harmonii  směřující 

osobnosti.“ (2004). Tato definice nabízí široké spektrum možností pro využití zážitkové 

pedagogiky v podmínkách školství.
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         Sportovní prožitkové kurzy jsou jednou z nich.  Nabízejí  možnost  aktivního 

pohybu v přírodním prostředí. Pohybová činnost, dobrodružné hry a cvičení v přírodě 

mohou  dle  Neumana  poskytovat  mnoho  unikátních  možností  k rozvoji  sociálně  – 

emočních dovedností i osobnosti žáků (1998). 

4.     Sportovní prožitkové kurzy na základní škole z pohledu manažera

        Příprava  a  realizace  sportovních  prožitkových  kurzů  se  dotýká  všech 

manažerských funkcí. Prvotní funkcí, kterou vedení školy do organizace těchto kurzů 

vstupuje, je plánování. Nejprve je nutné vytvořit systém kurzů a začlenit je do školního 

vzdělávacího  programu  příslušné  školy.  Důležité  je  zařazení  kurzů  do  jednotlivých 

ročníků  podle  jejich  náročnosti  a  vhodnosti  pro  určitou  věkovou  skupinu.  Termíny 

kurzů je třeba určit s dostatečným předstihem a zařadit je do harmonogramu školního 

roku.

         Těžiště organizování akce je zejména na vedoucím kurzu, kterého pověří ředitel  

školy  a  upřesní  mu  jeho  úkoly.  Delegování  je  jednou  z nejdůležitějších  dovedností 

manažera.

         Další manažerskou funkcí, která zde vstupuje do hry, je personalistika. Vedení 

školy  musí  vytvářet  podmínky  pro  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  i 

přípravu  specializovaných  instruktorů  pro  sporty  v přírodě.  Škola  pro  tyto  potřeby 

zpracovává  plán  personálního  rozvoje.  Dobré  je  mít  v záloze  i  databázi  externích 

instruktorů pro případ, že by škola nemohla z objektivních důvodů personálně kurzy 

zajistit  z  řad  svých  pedagogů.  Klíčovým momentem je  výběr  zkušeného vedoucího 

kurzu a jeho motivování.

         Vedení lidí  je funkcí, kterou ředitel školy přenáší převážně na vedoucího kurzu. 

Při  delegování  je  dobré  přenést  na  vedoucího  kurzu  maximum  pravomocí  včetně 

stanovení odměn instruktorům.

         Kontrolní činnost vedení školy začíná již při přípravě kurzu. Vedoucí kurzu 

předkládá ke schválení organizační zajištění a plán kurzu. Ideální je, pokud se ředitel 

školy nebo jeho zástupce kurzu přímo účastní. Pokud to není možné, provádí vedení 
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školy  kontrolu  hospitační  návštěvou  kurzu  nebo  alespoň  telefonickým  rozhovorem 

s vedoucím kurzu  o  jeho  průběhu.  Po  návratu  z kurzu  provede  vedení  školy  s jeho 

vedoucím hodnotící rozhovor. Vedoucí kurzu předkládá ke kontrole vyúčtování kurzu a 

písemnou zprávu o průběhu kurzu s doporučeními pro příští podobné akce.

 

4.1      Legislativní rámec

        Při  vytváření  pokynu  k organizaci  sportovních  prožitkových  kurzů  a  jejich 

realizaci vychází vedení školy z níže uvedených právních předpisů:

 1/1993 Ústava ČR

 Ústavní zákon č.23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských 

práv a svobod

 Sdělení č. 104/1991 Sb., FMZV o Úmluvě o právech dítěte

 Usnesení  č.  2/1993 Sb.,  Předsednictva  ČNR o vyhlášení  Listiny základních 

lidských práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů

 Zákon  č.274/2003  Sb.,  kterým  se  mění  některé  zákony  na  úseku  ochrany 

veřejného zdraví

 Nařízení vlády č.  75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,  přímé 

výchovné,  přímé  speciálně  pedagogické,  přímé  pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků

 Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.
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 Vyhláška MZd č.  106/2001 Sb.,  o hygienických požadavcích na zotavovací 

akce pro děti

 Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 Vyhláška  MŠMT  č.  48/2005  Sb.,  o  základním  vzdělávání  a  některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky

 Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 

10/2000 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník 

MŠMT sešit 1/2001 

 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26, 

Věstník MŠMT sešit 5/2001

 Metodický  pokyn  k  environmentálnímu  vzdělávání,  výchově  a  osvětě  ve 

školách  a  školských  zařízeních  č.  j.  32  338/2001-22,  Věstník  MŠMT sešit 

2/2002                   

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 

ve  školách  a  školských  zařízeních  zřizovaných  Ministerstvem  školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j.  37 014/2005-25.

4.2      Materiální podmínky

      Materiální vybavení školy pro pořádání sportovních prožitkových kurzů je závislé 

na rozhodnutí ředitele školy o tom, kolik prostředků z příspěvku zřizovatele na provoz 

školy na tuto položku použije. Lze využít i jiné finanční zdroje. Například sponzorské 

dary,  grantové programy nebo příspěvky od klubu rodičů a přátel školy.  V řadě škol 

ještě dosluhuje vybavení pořízené před rokem 1989. Nákup a udržování sportovního 

materiálu pro sporty v přírodě je dnes záležitost značně nákladná. 
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      Pokud škola příslušné vybavení nevlastní, lze s úspěchem využít služeb půjčoven 

sportovního  materiálu.  Některé  půjčovny  nabízejí  i  komplexní  služby  pro  zajištění 

kurzů,  tj.  půjčení  potřebného  materiálu,  jeho  dovoz  na  místo  a  zpět,  poradenské  a 

instruktorské služby, atd. Řada škol tyto služby z praktických důvodů využívá. To se 

přirozeně promítne do ceny příslušného kurzu. Záleží pak na vedení školy, jestli dokáže 

správně motivovat  žáky a  přesvědčit  jejich  rodiče  o  přínosu  těchto  akcí  pro  rozvoj 

osobnosti jejich dětí.

4.3      Personální zajištění kurzů

      Kvalitní  práce  s lidskými  zdroji  je  jednou z nejdůležitějších  činností  každého 

manažera.  Bez  aktivního,  dobře  připraveného  a  motivovaného  týmu  se  dnes  žádná 

moderní  vzdělávací  instituce  neobejde.  Vysoká profesionalita,  odpovědnost  a  ochota 

dále  se  vzdělávat  je  nutným  předpokladem  pro  úspěšné  pedagogické  působení  i  u 

instruktorů a vedoucích sportovních prožitkových kurzů. Sportovní aktivity v přírodě 

navíc vyžadují od pedagogů speciální znalosti, dovednosti a v neposlední řadě i jejich 

zájem.  Důležitým  rysem  osobnosti  instruktorů  musí  být  schopnost  zvládat  krizové 

situace a určitou míru nepohodlí.

      Přípravu instruktorů pro jednotlivé sportovní aktivity v přírodě zajišťují pracoviště a 

firmy,  které  mají  pro  tuto  činnost  akreditaci  Ministerstva  školství,  mládeže  a 

tělovýchovy.  Instruktorské  kurzy  obsahují  teoretickou  i  praktickou  část.  Součástí 

závěrečné  zkoušky je  i  metodický  výstup.  Průkaz  instruktora  má  časově  omezenou 

platnost a pro jeho prodloužení je třeba absolvovat pravidelná doškolení. Učitelé, kteří 

jsou  absolventy  oborového  studia  tělesné  výchovy  a  v rámci  studia  měli  zařazen 

příslušný  kurz,  nemusejí  znovu  instruktorské  zkoušky  absolvovat.  Vzhledem 

k rychlému  rozvoji  sportů  v přírodě  a  vývoji  materiálu  i  techniky  jednotlivých 

pohybových činností mají doporučeno v rámci dalšího vzdělávání aktualizovat si svoje 

znalosti a dovednosti na speciálních kurzech určených právě učitelům tělesné výchovy.

      Za personální obsazení kurzů zodpovídá vedoucí kurzu, který svůj návrh předkládá 

ke  schválení  řediteli  školy.  Pokud  škola  nemá  dostatek  vlastních  instruktorů,  může 
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využít  služeb  externistů.  Ředitel  školy  u  nich  ověří  příslušnou  kvalifikaci  a  sjedná 

s nimi dohodu o provedení práce. 

        Pokud se kurzu zúčastní více než 30 žáků do 15 let, musí být podle § 11 zákona č.  

258/2000 Sb. ustanoven zdravotník. V případě, že je žáků méně, zajišťuje péči o zdraví 

vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady. 

4.4      Bezpečnost a ochrana zdraví – povinnosti ředitele školy

       Sportovní aktivity v přírodě jsou vždy spojeny s určitou mírou rizika. Riziko úrazu 

nikdy nelze zcela vyloučit, nicméně je velice důležité rizikům předcházet a snížit tak 

možnost vzniku mimořádné události na minimum. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

i za prevenci rizik odpovídá škola a jako její statutární zástupce ředitel školy.

       Povinnosti  ředitele  školy  v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  žáků  jsou 

zakotveny  v zákoně  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 

odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon)  a  v zákoně  č.  563/2004  Sb.,  o 

pedagogických pracovnících o změně některých zákonů.  Problematiku  bezpečnosti  a 

ochrany  zdraví  upravuje  zejména  §  29  školského  zákona.  V článku  2  zmíněného 

paragrafu se uvádí: „Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, 

žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských  služeb  a  poskytují  žákům  a  studentům  nezbytné  informace  k zajištění 

bezpečnosti  a ochrany zdraví.“ Toto se samozřejmě týká i  sportovních prožitkových 

kurzů pořádaných školou.

         Před začátkem školního roku 2005/2006 byl  Opatřením ministryně školství,  

mládeže  a  tělovýchovy  č.j.  24 904/2005-14  zrušen  mimo  jiné  Metodický  pokyn 

ministerstva školství,  mládeže a tělovýchovy číslo 29 159/2001-26 ze dne 9.11.2001 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. 

Teprve 22. prosince 2005 byl vydán pod č.j. 37 014/2005-25 nový Metodický pokyn 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních  zřizovaných Ministerstvem školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  V pokynu  je 

podrobně zpracováno i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při pořádání lyžařských 
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výcviků (čl.15),  sportovně turistických  kurzů  (čl.16)  a  zahraničních  výjezdů (čl.20). 

Z preventivních opatření při organizování sportovních prožitkových kurzů vybírám:

 pedagogičtí  pracovníci  vykonávají  podle  pokynů  ředitele  náležitý  dohled 

(dozor) nad žáky

 škola přihlíží k základním fyziologickým a psychickým potřebám a možnostem 

žáků

 za přípravu a průběh kurzu zodpovídá vedoucí kurzu, kterého určí ředitel školy

 výcvik vedou vždy instruktoři s požadovanou kvalifikací

 instruktoři přizpůsobují činnosti podmínkám a schopnostem žáků

 před odjezdem je provedeno řádné poučení žáků

 při  odjezdu  předloží  žák  souhlas  zákonného  zástupce  s účastí  na  kurzu  a 

prohlášení, že je zdravý

 žák má s sebou na kurzu průkaz své zdravotní pojišťovny

 rodiče žáků jsou informováni o vhodné výzbroji a výstroji

 před zahájením kurzu instruktoři zkontrolují žákům výstroj a výzbroj

 před zahájením určitých činností instruktoři ověří znalosti, případně dovednosti 

žáků (např. znalost pravidel silničního provozu, stupeň plavecké dovednosti, 

atd.)

 žáci používají předepsané ochranné pomůcky

 družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není pro určité činnosti stanoven počet 

nižší

 účastníci kurzu dbají pokynů Horské služby a dodržují návštěvní řád příslušné 

oblasti

 při zahraničních výjezdech musí žáci předložit doklad o uzavřeném pojištění 

odpovědnosti  za  škodu  platném  na  území  příslušného  státu  a  pojištění 

léčebných  výloh  v zahraničí  nebo  v případě  výjezdu  do  členského  státu 

Evropské unie Evropský průkaz zdravotního pojištění. 
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        Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách  a  školských  zařízeních  zřizovaných  Ministerstvem  školství,  mládeže  a 

tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25 je závazný pouze pro školy a školská zařízení, jejichž 

zřizovatelem je MŠMT. Ředitelé ostatních škol a školských zařízení jej mohou užívat 

podpůrně. To znamená, že si podle něj vytváří vlastní obdobné pokyny a vnitřní řády 

přizpůsobené konkrétním podmínkám školy či školského zařízení.

        Problematika úrazů a jejich řešení je zakotvena  v odstavci 3  § 29 školského 

zákona a dále specifikována ve Vyhlášce č. 64/2004 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů.

 

4.5      Rozvoj klíčových kompetencí žáků

        Klíčové  kompetence  představují  souhrn  vědomostí,  dovedností,  schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti 

(RVP ZV, 2005).

Klíčové  kompetence  mají  nadpředmětovou  podobu  a  prolínají  se  celým  školním 

vzdělávacím  programem.  Jsou  to  kompetence  k učení,  k řešení  problémů, 

komunikativní,  kompetence  sociální  a  personální,  občanské  a  pracovní.  Sportovní 

prožitkové  kurzy  jsou  jedním  z prostředků  k jejich  utváření  a  rozvíjení.  Jsou  tedy 

nedílnou součástí školního vzdělávacího programu některých základních škol a záleží 

na  konkrétní  škole,  do  jaké  míry  je  dokáže  pro  rozvoj  klíčových  kompetencí  žáků 

využít.

         Sportovní prožitkové kurzy mohou přispět k rozvoji klíčových kompetencí žáků 

za pomoci následujících výchovných a vzdělávacích strategií. Učitel vede žáky k:

 odpovědnému a samostatnému pohybu v přírodním prostředí

 dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

 poznávání přírodních krás a historických pamětihodností

 ochraně přírody  a zachování kulturního i historického bohatství 

 osvojení si znalostí a informací z oblasti sportů v přírodě
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 posuzování informací a jejich využití v budoucnosti

 rozvoji jejich pohybových schopností a nových pohybových dovedností

 samostatnému řešení problémových situací vzniklých při pohybu v přírodě

 využívání moderních komunikačních prostředků pro zvýšení bezpečnosti

 práci s mapami, průvodci a vyhledávání informací

 vytváření pozitivních vztahů a účinné spolupráci ve skupině 

 pomoci druhým při ohrožení zdraví a života

 překonávání nepřízně počasí

 otužování a zvyšování fyzické a psychické odolnosti

 respektování názoru zkušenějšího 

 bezpečnému používání vhodné výstroje a výzbroje pro sporty v přírodě

 správnému udržování a opravám materiálu pro pobyt v přírodě

 celoživotní pohybové aktivitě atd.

  

5.  Výzkumná část - Okruhy problémů a vyslovení hypotéz 

      Pro  získání  informací  a  praktických  zkušeností  od kolegů ze  základních  škol 

zařazuji  do své bakalářské  práce výzkumnou část.  Získané  poznatky budou cenným 

materiálem pro  mou  řídící  práci.  Každá  ze  stanovených  hypotéz  se  týká  některého 

z okruhů řízení školy.

 

5.1     Hypotéza č.1 – „Implementace sportovních prožitkových kurzů vedením školy  

do školního vzdělávacího programu základní školy má pozitivní vliv na rozvoj klíčových  
kompetencí žáků.“
 (Okruh řízení pedagogického procesu - zážitková pedagogika na základních školách.)
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          Všechny základní školy v České republice musí začít učit od školního roku 

2007/2008 podle vlastního školního vzdělávacího programu. Zážitková pedagogika je 

jednou z moderních metod vzdělávání a výchovy žáků. 

       Považují ředitelé škol zařazení sportovních prožitkových kurzů do ŠVP základní 

školy z hlediska rozvoje klíčových kompetencí u žáků za přínosné a důležité ?

  

5.2    Hypotéza č.2 – „Základní školy, které mají více kvalifikovaných instruktorů,  

pořádají sportovní prožitkové kurzy častěji.“

 (Okruh personalistika – personální zajištění kurzů.)

       Kvalitní personální zajištění sportovních prožitkových kurzů je velmi důležité 

pro  zajištění  bezpečnosti  při  prováděných  aktivitách  i  pro  dosažení  očekávaných 

výstupů u žáků. Požadavky na personální zajištění sportovních kurzů a požadavky na 

instruktory jsou upraveny legislativně. Některé školy si stěžují na nedostatek instruktorů 

a zdůvodňují tím absenci sportovních prožitkových kurzů ve svém školním vzdělávacím 

programu. 

       Je počet kvalifikovaných instruktorů pro školy limitujícím faktorem ?

      

5.3      Hypotéza č.3  –  „Na sportovních  prožitkových kurzech dochází výrazně  

častěji k úrazům než při jiných sportovních činnostech ve škole“.

(Okruh právo a BOZP – bezpečnost na kurzech.)

       Každý výjezd mimo sídlo školy je spojen s určitou mírou rizika. Sportovní aktivity 

v přírodě jsou navíc vždy provázeny vyššími požadavky na zajištění bezpečnosti žáků i 

zaměstnanců.  Podmínky  pro  zabezpečení  bezpečnosti  na  kurzech  jsou  stanoveny 

příslušnými předpisy. Za zajištění bezpečnosti na kurzech zodpovídá vedoucí kurzu a 

ředitel školy. 

       Jsou pobyt a sporty v přírodě s prvky dobrodružství výrazně rizikovou aktivitou, 

jak se  domnívají například někteří rodiče žáků ?  
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5.4    Hypotéza č.4 –  „Výše finančních odměn, které uděluje ředitel školy vedoucímu  

kurzu a instruktorům, ovlivňuje kvalitu kurzů .“

(Okruh ekonomika – hodnocení a motivování vedoucího kurzu a instruktorů.)

       Osvícení  ředitelé  škol se snaží motivovat  své zaměstnance různými způsoby. 

Vzhledem k výši  učitelských  platů  je  však  bohužel  z existenčních  důvodů stále  pro 

většinu  učitelů  důležitým  motivačním  faktorem  pro  jejich  práci  finanční  odměna. 

Ředitel  školy musí v rámci své kontrolní činnosti získat dostatek informací o kvalitě 

konkrétního kurzu, které jsou následně mimo jiné i podkladem pro stanovení finančních 

odměn zainteresovaných pedagogů. 

       Je  míra  motivovanosti  vedoucího  kurzu  a  instruktorů  významným faktorem 

ovlivňujícím kvalitu pořádaných kurzů ?

      

6.     Použitá metoda a zjištění k nastíněným problémům                  

6.1      Metoda zjišťování

       Pro potvrzení, částečné potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz používám 

metodu interview, což je kvantitativní výzkumná metoda založená na dotazování. 

        Slovo interview je anglického původu a skládá se ze dvou částí.  Inter znamená 

„mezi“ view znamená „názor“ nebo „pohled“ . Název napovídá, že jde o interpersonální 

kontakt.  Nejčastěji  jde o kontakt  tváří  v tvář,  i  když někdy se používá i  telefonické 

interview  (Gavora,  2000).  Metodu  interview  volím  z několika  důvodů.  Nechci 

obtěžovat své kolegy dalším dotazníkem. Dále mám oprávněné obavy,  že návratnost 

dotazníků by byla malá. Konečně, jde mi zejména o bezprostřední výpověď a osobní 

zkušenosti dotazovaných. Cílem je v této fázi zmapovat názory vedení vybraných škol 

na  danou  problematiku.  Z časových  důvodů  volím  strukturované  interview  s pevně 

danými otázkami. V případech, kdy není možný osobní kontakt, využívám telefonickou 

formu interview. Používám polouzavřené otázky.  Interview je vedeno s řediteli  nebo 

zástupci  ředitelů  základních  škol.  Oslovuji  přednostně  školy,  o  kterých  vím,  že 

zážitkovou pedagogiku využívají a pořádají pro své žáky sportovní prožitkové kurzy.
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Z důvodu otevřenosti a pravdivosti výpovědí se obracím na ředitele či zástupce ředitelů, 

s kterými jsem v kontaktu a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti.

6.2      Průběh výzkumného šetření

        Na začátku výzkumného šetření jsem si vytipoval dvacet základních škol, které 

jsem chtěl oslovit. Protože mi šlo o upřímnost výpovědí, volil jsem přednostně školy, na 

kterých mám nějakou osobní vazbu s jejich vedením. Z dvaceti vytipovaných škol se mi 

podařilo  uskutečnit  interview s řediteli  či  zástupci  jedenácti  základních  škol v České 

republice. Zbývajících devět se omluvilo pro velké pracovní vytížení. Schéma interwiev 

je v příloze k této práci(příloha č.1). Interview probíhalo ve většině případů telefonicky. 

Předpoklad  upřímnosti  odpovědí  se  dle  mého  názoru  potvrdil.  Odpovědi  zástupců 

vedení  kontaktovaných  základních  škol  i  jejich poznámky a postřehy mimo schéma 

interview jsou velkým přínosem pro moji budoucí manažerskou činnost při plánování, 

organizování, vedení, kontrolování i hodnocení sportovních prožitkových kurzů na naší 

škole.

 6.3   Zjištění k hypotéze č.1

       „Implementace  sportovních  prožitkových  kurzů  vedením  školy  do  školního  

vzdělávacího programu základní školy má pozitivní vliv na rozvoj klíčových kompetencí  

žáků.“

       Na otázky týkající se plánování kurzů, jejich zařazení do ŠVP  a jejich významu 

pro  rozvoj  klíčových  kompetencí  žáků,  zástupci  vedení  základních  škol  odpovídali 

podobně.  100  %  dotazovaných  se  domnívá,  že  na  sportovních   kurzech  s prvky 

zážitkové  pedagogiky jsou  významným způsobem rozvíjeny klíčové  kompetence  u 

žáků.  Z tohoto  důvodu  také  kurzy  pořádají.  Za  důležité  pro  rozvoj  klíčových 

kompetencí považují zejména:

 vliv přírodního prostředí

 utváření vztahů a rozvoj týmu, těsnější kontakt s učiteli
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 podobnost vznikajících situací s reálným životem

 absenci rodinného zázemí – rozvoj samostatnosti

 možnost aplikace znalostí získaných ve škole v praxi.

Základní  školy,  které  mají  ve vedení  učitele  tělesné  výchovy nebo příznivce  sportů 

v přírodě,  zařazují  sportovní  kurzy  do  svého  ŠVP  častěji.  Nejčastěji  se  objevuje 

základní  lyžařský  kurz  pro  žáky  sedmých  tříd.  Z dalších  akcí  to  jsou  pak  kurzy 

zaměřené na vodní sporty, cyklistiku a hry v přírodě. Dvě dotazované školy organizují 

sportovní kurzy i pro žáky 1. stupně a to v rámci škol v přírodě.

Přehled  kurzů organizovaných dotazovanými školami:

Kurz

  

ZŠ

č.1

ZŠ

č.2

ZŠ

č.3

ZŠ

č.4

ZŠ

č.5

ZŠ

č.6

ZŠ

č.7

ZŠ

č.8

ZŠ

č.9

ZŠ

č.10

ZŠ

č.11   %

Lyže ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 100

%

Voda ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO NE NE ANO 64%

Cyklo ANO NE NE ANO ANO ANO NE NE NE ANO ANO 55%

Snow-

Board

ANO NE NE NE ANO ANO NE NE NE NE ANO 36%

Další ANO ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 82%

6.4    Zjištění k hypotéze č.2

       „Základní školy, které mají více kvalifikovaných instruktorů, pořádají sportovní  

prožitkové kurzy častěji.“
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       Na otázky  zaměřené  na  personální  stránku  řízení  kurzů  odpovídalo  vedení 

dotazovaných škol  shodně.  Všechny školy mají  dostatek kvalifikovaných instruktorů 

pro  kurzy,  které  pořádají.  Instruktoři,  kteří  mají  požadovanou  kvalifikaci,  si  ji 

pravidelně obnovují. Vedení škol vysílá na základní školení i další zájemce. Ředitelé 

mají zpracován plán personálního rozvoje školy. Zhruba polovina škol využívá služeb 

externích zdravotníků. Pro tento účel s nimi sjednávají dohodu o provedení práce. 

     

6.5    Zjištění k hypotéze č.3

      „Na sportovních prožitkových kurzech dochází výrazně častěji k úrazům než při  

jiných sportovních činnostech ve škole“.

       Zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců vnímají ředitelé škol a jejich zástupci jako 

důležitou součást své řídící práce. Nikdo z dotazovaných neuvedl, že by počet úrazů na 

sportovních prožitkových kurzech pořádaných jejich školou byl  vyšší  než při  jiných 

sportovních aktivitách ve škole. Za hlavní příčinu vzniklých úrazů považují snižování 

celkové fyzické zdatnosti žáků. Naopak pozitivně se dle jejich názoru na počtu úrazů 

odráží zlepšení kvality výzbroje a výstroje pro sportovní aktivity v přírodě. 

6.6    Zjištění k hypotéze č.4

       „Výše  finančních  odměn,  které  uděluje  ředitel  školy  vedoucímu  kurzu  a  

instruktorům, ovlivňuje kvalitu kurzů .“

       Hodnocení a kontrolu kurzů považuje vedení dotazovaných škol za důležitý nástroj 

řízení  jejich kvality.  Finanční  odměnu pro vedoucí kurzů a instruktory využívá jako 

motivační  faktor  100%  dotazovaných.  Výši  odměny  stanovují  na  základě  vnitřní 

směrnice (cca polovina škol) a dle výsledků kontrolní činnosti, zprávy vedoucího kurzu 

a  ohlasů  žáků  a  rodičů.  Za  limitující  faktor  považují  finanční  možnosti  školy. 

Překvapující bylo zjištění, že 73% zástupců vedení škol, které se výzkumu zúčastnily, 

považuje kvalitu sportovních kurzů a jejich význam za natolik významné, že se jich i 

přes své vysoké pracovní vytížení aktivně účastní v roli vedoucích nebo instruktorů.
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7.     Analýza výsledků vyslovených hypotéz

7.1    Analýza výsledků vyslovené hypotézy č.1

       „Implementace sportovních prožitkových kurzů vedením školy do školního 

vzdělávacího programu základní školy má pozitivní vliv na rozvoj klíčových kompetencí  

žáků.“

       Na základě výsledků průzkumu prováděného formou interview se zástupci vedení 

vybraných škol se tato hypotéza potvrdila. Vedení dotazovaných škol zařazuje sportovní 

prožitkové  kurzy  s prvky  zážitkové  pedagogiky  do  školních  vzdělávacích  programů 

svých škol a jejich vliv na rozvoj klíčových kompetencí žáků hodnotí jako významný. 

      S implementací kurzů mají největší zkušenosti pilotní školy a školy, které již podle 

vlastního ŠVP vyučují.

7.2     Analýza výsledků vyslovené hypotézy č.2

       „Základní školy, které mají více kvalifikovaných instruktorů, pořádají sportovní  

prožitkové kurzy častěji.“

       Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Nikdo z dotazovaných neuvedl, že by 

měla  jejich  škola  problémy  s nedostatkem  instruktorů.  Je  to  dokladem  kvalitní 

personální  práce  vedení  těchto  škol.  Z informací  získaných  při  mých  rozhovorech 

s učiteli tělesné výchovy na celostátním setkání Těloolomouc však usuzuji, že některé 

základní školy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných instruktorů a jejich ředitelé se 

zařazování sportovních prožitkových kurzů do ŠVP z tohoto důvodu spíše brání.   

  

7.3     Analýza výsledků vyslovené hypotézy č.3

       „Na sportovních prožitkových kurzech dochází výrazně častěji k úrazům než při  

jiných sportovních činnostech ve škole“.
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       Hypotéza číslo 3 se nepotvrdila. Zástupci vedení škol označili výskyt úrazů na 

těchto akcích za shodný s jejich frekvencí při ostatních sportovních aktivitách ve škole. 

Znají  však obavy některých rodičů a snaží  se je rozptýlit  větší  komunikací  s nimi a 

poskytováním informací o těchto akcích.

7.4     Analýza výsledků vyslovené hypotézy č.4

       „Výše  finančních  odměn,  které  uděluje  ředitel  školy  vedoucímu  kurzu  a  

instruktorům, ovlivňuje kvalitu kurzů .“

       Ředitelé a zástupci dotazovaných škol poskytují finanční odměnu vedoucím kurzů i 

instruktorům.  Přestože  se  snaží  využívat  i  jiných  motivačních  nástrojů,  finanční 

ohodnocení je pro většinu učitelů vzhledem k platovým podmínkám ve školství silně 

motivující. Přímou souvislost finančních odměn a kvality kurzů se prokázat nepodařilo. 

Hypotéza číslo 4 se tedy potvrdila pouze částečně.

8.     Začlenění sportovních prožitkových kurzů do ŠVP ZŠ Slatiňany

        Základní škola Slatiňany je jedinou základní školou v obci. V každém ročníku má 

dvě  třídy.  Počet  žáků se pohybuje  kolem čtyř  set.  Ve třídách  prvního stupně je  do 

dvaceti žáků ve třídě. Do šestých tříd nastupují žáci z okolních neúplných vesnických 

základních škol a ve třídách druhého stupně je cca 30 žáků.

        Školní vzdělávací program Základní školy Slatiňany má název „Škola blízká 

přírodě a lidem“. Tento program tvoříme s týmem naší školy již od roku 2004. Využili 

jsme zkušeností pilotních škol a vhodné situace, která ve škole vznikla v souvislosti se 

změnami ve vedení školy. Podařilo se vybudovat poměrně mladý, kreativní tým učitelů, 

ochotný se vzdělávat,  pracovat na sobě a experimentovat.  Průměrný věk učitelského 

sboru je 37 let. Díky nadšení pedagogů a kvalitní práci koordinátorů ŠVP na škole se 

podařilo  uvést  vlastní  vzdělávací  program do praxe v 1.  a  6.  třídách již  od začátku 

školního  roku  2005/2006.  Ve  školním  roce  2006/2007  tedy  probíhá  výuka  podle 

školního vzdělávacího programu „Škola blízká přírodě a lidem“ v 1., 2., 6., a 7. třídách. 

Celkem tedy v osmi třídách.
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       Jak napovídá název našeho školního vzdělávacího programu, velký důraz klademe 

na budování vztahů mezi žáky v třídních kolektivech a v celé škole. Snažíme se vytvářet 

pozitivní  atmosféru mezi  žáky navzájem, ale samozřejmě také mezi  žáky a učiteli  i 

dalšími  zaměstnanci  školy.  Dobré  vztahy a  pozitivní  klima  považujeme za  základní 

podmínku  úspěšného  procesu  vzdělávání  a  výchovy  žáků.  Se  vztahy  se  pokoušíme 

pracovat ve všech vyučovacích hodinách. Průřezové téma osobnostně sociální výchovy 

se  prolíná  celým školním vzdělávacím programem.  V šestých  třídách  je  osobnostně 

sociální výchova zařazena jako samostatný vyučovací předmět.  V každém ročníku je 

pak zařazen kurz osobnostní a sociální výchovy s různým zaměřením. 

Přehled kurzů OSV na 2.stupni ZŠ Slatiňany

Ročník Název Cíl Realizace
6. Úvodní kurz seznámení žáků a stmelení 

třídního kolektivu po 
příchodu žáků z vesnických 
škol, vytvoření přátelských 
vazeb, práce s pravidly a 
seznámení s třídním 
učitelem

forma 2-3 denního kurzu, hry, 
techniky a činnosti zaměřené 
na osobnostní a sociální 
výchovu

6. Cesta ke 
hvězdám

pochopení základů 
planetární geografie, 
pochopení některých jevů 
ve vesmíru i na Zemi, 
upevnění dovednosti 
kooperace, zvládnutí 
metodiky vyhledávání a 
zpracování informací

dvoudenní soustředění jako 
vyvrcholení projektu Cesta ke 
hvězdám, návštěva planetária, 
vyhledání, zpracování a 
prezentace zadaných témat 
z oblasti planetární geografie

7. NIKA odkrývání souvislostí mezi 
způsobem života člověka a 
vznikem a prohlubováním 
ekologických problémů

pozorování přírody, výzkumy, 
hledání souvislostí a sítě vztahů 
a závislostí, prožitkové činnosti 
v přírodě, kurz má podobu 2-3 
denního soustředění jako 
vyvrcholení předmětu 
Environmentální výchova

8. Otevři oči prevence šikany, hlubší 
seznámení s jejími projevy, 
podobami, nácvik správné 
reakce na šikanu ve 
skupině

techniky rozvoje sociálních 
vztahů ve skupině, vytváření 
bezpečného prostředí, 
prostřednictvím her, scének, 
simulace a dalších činností 
seznámení s jejími projevy, 
podobami, nácvik správné 
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reakce na šikanu ve skupině, 
kurz má podobu 2-3 denního 
soustředění

9. Na vlastní 
oči

rozvoj mediálních a 
komunikativních 
kompetencí

anketa, výzkum, vytváření 
reklamy či zpravodajského 
pořadu, prezentace, 
manipulativní techniky a jejich 
nebezpečí

       Celý  systém  pak  doplňují  právě  sportovní  prožitkové  kurzy,  kde  k rozvoji 

kompetencí žáků využíváme metody a prostředky zážitkové pedagogiky.

       Druhým stěžejním tématem našeho školního vzdělávacího programu je spojení 

školy  s přírodou.  Toto  spojení  přirozeně  vyplynulo  z polohy  naší  obce  a  školy. 

Slatiňany tvoří  jakousi bránu do Železných hor a mají  potenciál  stát  se v budoucnu 

jedním z důležitých rekreačních center pro obyvatele Chrudimi a Pardubic. Žáci naší 

školy jsou v každodenním kontaktu s přírodním prostředím a škola usiluje o to, aby se 

naučili  přírody  vážit  a  chránit  ji.  Environmentální  výchova  je  proto  základem řady 

projektů a aktivit žáků ZŠ Slatiňany. Při pořádání sportovních prožitkových kurzů je pro 

nás  z výchovných  důvodů  důležité  právě  jejich  spojení  s pobytem  a  aktivitami 

v přírodním prostředí.

8.1   Systém sportovních prožitkových kurzů na 2.stupni ZŠ Slatiňany

       Kurzy pro žáky jsou v ŠVP pro 2.stupeň ZŠ Slatiňany zařazeny tak, aby v  každém 

ročníku žáci absolvovali  alespoň jeden kurz osobnostně sociální  výchovy a nejméně 

jeden  sportovně  prožitkový  kurz.  Rozložení  kurzů  zohledňuje  vyspělost  žáků 

v příslušných ročnících a navazuje i na některé školní projekty. V některých případech 

jsou kurzy i nedílnou součástí nebo vyvrcholením školních projektů. 

      Pro žáky 6.tříd je určen kurz her a cvičení v přírodě. Probíhá v jarních měsících a je 

jakýmsi prověřením vztahů, které se začaly ve třídách tvořit na začátku školního roku 

po příchodu žáků z okolních vesnických škol. Cílem kurzu je hlavně rozvoj týmových a 

kooperativních  dovedností  žáků.  Zařazovány  jsou  zejména  skupinové,  fyzicky 

náročnější aktivity v přírodě s prvky dobrodružství.
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      V sedmé třídě jsme na základě dlouholetých zkušeností s ohledem na vyspělost žáků 

ponechali  základní  lyžařský  kurz.  Kolektivy  7.tříd  jsou  již  dostatečně  stmelené  a 

schopné  spolupráce  a  vzájemné  pomoci.  Cílem  kurzu  je  tedy  osvojení  si  základů 

sjezdového i běžeckého lyžování.  Nedílnou součástí kurzu zůstávají i nadále aktivity 

podporující  rozvoj  týmové  spolupráce  a  komunikace  uvnitř  třídních  kolektivů. 

Vzhledem k tomu, že jezdí na kurz společně obě sedmé třídy, otvírá se zde prostor i pro 

vytváření pozitivních mezitřídních vztahů.

      Zimní sportovní kurz je určen pro žáky osmých tříd. Žáci absolvovali v sedmé třídě 

základní  výcvik  na  běžeckých  a  sjezdových  lyžích  a  jsou  seznámeni  se  zásadami 

bezpečného  pohybu  v zimním horském prostředí  a  jeho riziky.  Kurz je  zaměřen  na 

jejich další osobní rozvoj. Na základě požadavků žáků zařazujeme do tohoto kurzu také 

výuku základů jízdy na  snowboardu.  Druhým tématem je  pak zdokonalení  jízdy na 

sjezdových lyžích. Cílem kurzu je kromě zvládnutí nových pohybových dovedností i 

motivace  k celoživotnímu  sportování.  Prostředkem  k tomu  jsou  v tomto  případě 

radostné  prožitky  spojené  s pohybem  v příjemném  prostředí.  Důležité  je  i  posunutí 

osobních hranic a překonání zábran.

       Jako vyvrcholení sportovních kurzů pořádáme pro žáky 9.tříd vodácký kurz. Je 

zaměřený  na  osvojení  základů  kanoistiky  a  zásad  bezpečného  provozování  vodní 

turistiky.  Kurz je postaven tak,  aby rozvíjel  osobní odpovědnost žáků za bezpečnost 

svoji  i  ostatních.  Vodácký  kurz  je  též  symbolických  rozloučením  našich  žáků  se 

základní školou. 

       Systém  sportovních  kurzů  na  ZŠ  Slatiňany  ještě  doplňuje  výběrový  kurz 

cykloturistiky,  který škola každoročně pořádá na konci měsíce září.  Zájemci se hlásí 

napříč  třídami.  Kurz  probíhá na cyklostezkách v Rakousku.  Cílem je  seznámit  žáky 

s další možností celoživotní pohybové aktivity a motivovat je k poznávání jiných zemí a 

výuce  cizích  jazyků.  Setkávání  žáků  z  různých  tříd  na  podobných  akcích  je  také 

důležitých prvkem Programu prevence šikany na ZŠ Slatiňany.

  Přehled sportovních prožitkových kurzů ZŠ Slatiňany
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Třída Téma Charakteristika

6. Kurz her a cvičení v přírodě - třídenní kurz 

- hry a cvičení v přírodě, vztahy a spolupráce

7. Základní  lyžařský  výcvikový 

kurz

- sedmidenní kurz

-  základy běžeckého a sjezdového lyžování

- bezpečnost v horském prostředí

8. Zimní sportovní kurz - pětidenní kurz

- sjezdové lyžování, základy snowboardingu

- motivace k celoživotnímu sportování

9. Vodácký kurz - třídenní kurz

- základy  kanoistiky a vodní turistiky

- rozloučení se základní školou

4.-9. Kurz cykloturistiky - třídenní kurz

- základy cykloturistiky

- výběrový kurz, napříč třídami

- otevřený i pro rodiče

8.2   Kurz her a cvičení v přírodě

      Tento kurz byl původně v ŠVP ZŠ Slatiňany zařazen pro žáky 6.tříd v měsíci září.

    V 6. třídách dochází k vytváření nových žákovských kolektivů příchodem nových 

žáků z okolních vesnických škol. Znamená to jednak nárůst počtu žáků ve třídách o cca 

30%,  ale  hlavně  aktuální  potřebu  budování  vztahů  v takto  nově  vzniklých  třídách. 

Z tohoto důvodu jsme kurz her a cvičení v přírodě přesunuli do období měsíce května. 

Na začátek školního roku jsme pak zařadili jeden z kurzů osobnostně sociální výchovy, 

které pro žáky v každém ročníku organizujeme, zaměřený právě na budování vztahů ve 

třídě a tvorbu třídních pravidel.
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     Kurz her a cvičení v přírodě je zaměřen na aktivní pobyt dětí v přírodním prostředí. 

Z hlediska jednotlivce nám jde zejména o to, aby se žáci prostřednictvím cvičení a her 

s dobrodružnými  prvky  učili  sebeovládání  a  odvaze.  Cílem  je  zvýšení  fyzické  a 

psychické  odolnosti.  Velmi  důležitou  kompetencí,  která  je  u  žáků rozvíjena,  je také 

schopnost sebepoznání a sebehodnocení.

     Z pohledu třídního kolektivu pak klademe důraz na rozvoj komunikace a týmové 

spolupráce.V programu kurzu je zařazena řada herních činností. Od seznamovacích a 

zahřívacích her přes hry na rozvoj důvěry až ke složitějším týmovým a komunikačním 

aktivitám. Vkládáme i cvičení pro rozvoj odvahy,  jako jsou lanové dráhy, noční hra 

apod. Žáci se učí také řešit krizové situace. Seznamují se s základy orientace v terénu, 

zkoušejí si poskytnutí laické první pomoci. Vyvrcholením kurzu je topografická hra, při 

které musí žáci ve skupinkách absolvovat s pomocí turistické mapy trasu v neznámém 

terénu a plnit různé úkoly.

     Pro  realizaci  výše  uvedených  aktivit  je  nezbytné  kvalitní  přírodní  prostředí. 

Nedoporučuji  však  turisticky  frekventované  oblasti.  Z důvodu  omezených  možností 

pohybu  nejsou  vhodné  ani  přírodní  rezervace.  Důležitým  faktorem  je  také  snadná 

dostupnost. Volíme obvykle místa ve vzdálenosti cca 30-50 kilometrů od sídla školy. 

V našem  případě  se  jedná  o  oblast  Železných  hor  a  Českomoravské  vrchoviny. 

Osvědčuje se doprava vlakem, která je sama o sobě pro některé žáky v dnešní době 

výjimečným zážitkem. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a operativnosti v průběhu kurzu 

využíváme doprovodné vozidlo. Slouží také pro přepravu materiálu.

     Pro ubytování využíváme kempy, které jsou v tomto období ještě prázdné. Stany se 

ukázaly pro tento kurz bohužel jako nevhodné. Děti  v 6.třídě mají  většinou ještě se 

spaním ve stanu malé zkušenosti a dochází k značným prodlevám a narušení programu. 

Celodenní stravu sjednáváme předem ve vhodném a prověřeném stravovacím zařízení.

     Personálně zajišťují přípravu a realizaci kurzu učitelé tělesné výchovy s příslušnými 

třídními učiteli 6.tříd ve spolupráci s vedením školy. Kurzu se účastní cca 50 – 60 žáků

a 4 až 5 učitelů.

     Kurz pořádáme po zkušenostech v délce tří dnů. Dopoledne prvního dne je věnováno 

přesunu,  ubytování  a  seznámení  s novým  prostředím.  Odpoledne  zařazujeme  blok 
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zahřívacích her a zábavných hrátek.  Večer probíhá noční hra pro rozvoj spolupráce, 

vzájemné  důvěry  a  odvahy.  Druhý  den  dopoledne  se  skupiny  žáků  vystřídají  na 

stanovištích, kde se seznamují se základy topografie a první pomoci, poznávají druhy 

rostlin, překonávají přírodní překážky, zdolávají lanové lávky, atd. Získané znalosti a 

dovednosti  si  ověří  odpoledne  při  topografické  hře.  Večer  trávíme  společně  u 

táborového ohně. Třetí  den kurzu je věnován týmovým hrám a hodnocení kurzu. Po 

obědě se přesouváme do místa školy.

 

8.3   Základní lyžařský výcvikový kurz

     Pořádání  lyžařských  výcvikových  kurzů  na  základních  školách  bylo  řadu  let 

komplikováno  nejednoznačným  postojem  ministerstva  školství  k těmto  kurzům. 

Lyžařský výcvikový kurz byl sice v osnovách tělesné výchovy pro základní školy, ale 

školy měly povinnost ho organizovat dle možností a podmínek. Vzhledem k množství 

práce, která je s organizací tohoto kurzu spojena, rostoucím nákladům a nepochopení 

některých rodičů, řada škol postupně rezignovala a přestala lyžařské kurzy pro žáky 

organizovat.  Na  naší  škole  se  podařilo  lyžařské  výcvikové  kurzy  zachovat  bez 

přerušení. Domnívám se, že získání dovedností při pohybu na lyžích patří k základnímu 

vzdělání v oblasti tělesné kultury. 

    Základní lyžařský výcvikový kurz pořádáme pro žáky sedmých tříd v měsíci lednu 

v délce  sedmi  dnů.  Kurz  je  zaměřen  na  zvládnutí  základů  sjezdového  a  běžeckého 

lyžování. Žáci se také seznamují s pravidly bezpečného pohybu v zimní přírodě. Celý 

kurz má cimrmanovský podtext motivovaný hrou Dobytí severního pólu. Kromě výuky 

lyžování jsou zde tedy vazby na další předměty.  Jde o vyvrcholení tématu Arktidy a 

Antarktidy v zeměpise a vazbu na dramatickou výchovu a český jazyk. Zařazeny jsou i 

aktivity  pro  rozvoj  týmové  spolupráce,  např.  stavba  soch  a  iglú  ze  sněhu,  závody 

„psích“ spřežení, atd.

     Pro realizaci našeho programu je vhodné místo ležící mimo hlavní lyžařská centra. 

Osvědčilo se nám, když je u chaty vlastní lyžařský vlek se svahem vhodným i pro úplné 

začátečníky.  Za  důležitou  podmínku  považuji  i  vstřícnost  provozovatele  chaty, 

30



„rodinné“ prostředí a rozumné finanční podmínky. Pro dopravu využíváme autobus. Pro 

snížení nákladů se snažíme zajistit pro autobus vytížení i na zpáteční cestu. 

     Základní škola Slatiňany provozuje ve spolupráci se soukromou firmou půjčovnu 

lyžařské výzbroje. Žáci, kteří jedou na lyžařský kurz, si mohou zapůjčit vybavení pro 

sjezdové i  běžecké  lyžování  za zvýhodněnou cenu.  Carvingové lyže  se ukázaly pro 

výuku  základů  sjezdového  lyžování  přirozeně  vhodnější.  Všichni  žáci  je  však  ještě 

bohužel nemají. Při výuce lyžování využíváme digitální videokameru pro korekci chyb 

při běhu a sjíždění na lyžích. Z celé akce je pak zpracován krátký vzpomínkový film.

     Personálně obsazujeme kurz učiteli tělesné výchovy a instruktory lyžování z řad 

učitelů  2.stupně  naší  školy.  Kvalifikovaného  zdravotníka  zajišťujeme  smluvně. 

Vedoucím kurzu je vždy jeden ze zkušených instruktorů.  Kurzu se v roli  instruktora 

zúčastňuje i ředitel školy.

8.4    Zimní sportovní kurz

       Zimní sportovní kurz jsme zakomponovali do Školního vzdělávacího programu ZŠ 

Slatiňany na základě velkého zájmu žáků osmých tříd o možnost zúčastnit se opakovaně 

lyžařského kurzu,  který  absolvovali  v sedmém ročníku.  Navíc  se  ukázalo,  že  rychle 

roste  mezi  žáky zájem o snowboarding.  Všichni  žáci  však nejsou pro  zimní  sporty 

stejně nadšeni.

       Kurz pro žáky osmých tříd jsme proto postavili jako výběrový, tedy určený pro 

žáky,  kteří  se  chtějí  zdokonalit  v technice  sjezdového lyžování  a  vyzkoušet  základy 

snowboardingu. Hlavním cílem je rozšíření nabídky pro zimní sportování a motivace 

k celoživotní pohybové aktivitě. Kurzu se zúčastňuje cca polovina žáků osmých tříd.

       Žáci si během kurzu na lyžích osvojí techniku carvingového oblouku, vyzkouší si 

jízdu v boulích, v hlubokém sněhu i v U-rampě. Zkoušíme i jednoduché trikové skoky. 

Ti, kteří již zvládli základy jízdy na snowboardu, se dále zdokonalují. Úplní začátečníci 

pak bojují  s počátečními  nezdary a okusí radost z překonání obtíží.  Snažíme se,  aby 

každý žák prožil pocit úspěchu. V programu kurzu jsou zařazeny i hry v zimní přírodě, 
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kdy se  žáci  učí  nenásilnou  formou  překonávat  obtíže  spojené  s pohybem v zimních 

podmínkách.

        Večerní  aktivity  jsou  věnovány  teorii  techniky  lyžování  a  snowboardingu 

a kulturním programům, které si žáci částečně připravují sami. Nenásilně zařazujeme do 

programu kurzu i aktivity z osobnostně sociální výchovy.

       Dlouho jsme  hledali  pro  tento  kurz  vhodné  místo,  které  by  splňovalo  naše 

požadavky. Nakonec se nám nejvíce osvědčilo středisko Rejdice v Jizerských horách. 

Jedná  se  o  menší  středisko  se  sedačkovou  lanovkou,  snowboardovými  překážkami, 

večerním lyžováním a přitom poměrně  rozumnými  cenami  a  vstřícným personálem. 

Výhodu sedačkové lanovky ocení  zejména snowboardoví  začátečníci.  Pro ubytování 

využíváme horskou chatu se skromnějším vybavením a službami. Pro většinu rodičů je 

pak cena kurzu přijatelná.

      Z personálních  otázek  bylo  největším  problémem  obsazení  instruktorů 

snowboardingu.  Jedná  se  relativně  mladý  sport,  jehož  příznivci  teprve  dorůstají 

učitelského věku. Naštěstí se k tomuto problému naši učitelé tělesné výchovy postavili 

čelem a v současnosti již má  škola vyškolené dva instruktory a uvažujeme o dalších.  

        Kurz pořádáme v délce pouze pěti dnů, a to od pondělí do pátku. Na sjezdovce se 

ve všední dny jednak pohybuje podstatně méně lidí a finanční zátěž pro rodiče žáků je 

také o něco menší.  Při dobrém rozvržení času se délka kurzu ukázala jako naprosto 

dostačující. Je třeba brát v úvahu i to, že fyzická zdatnost žáků je bohužel stále nižší. 

       Pondělní dopoledne je věnováno přesunu a ubytování, odpoledne již probíhá výuka 

na svahu. Ve středu odpoledne zařazujeme z bezpečnostní důvodů pěší výlet  s hrami 

v zimní  přírodě.  Páteční  odpoledne  je  věnováno  úklidu  a  přesunu  domů.  Jinak  se 

snažíme využít maximálně čas pro výuku jízdy na lyžích i snowboardu.

        Velice se nám osvědčilo využití výukových filmů o carvingu a technice jízdy na 

snowboardu. Praktické je i natáčení žáků na videokameru s následným rozborem chyb. 

Dobře funguje i zapojení žáků do přípravy večerního kulturního programu.

8.5    Vodácký kurz
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         Vodácký  kurz  je  určitým  vyvrcholením  prožitkových  sportovních  kurzů 

zařazených do ŠVP ZŠ Slatiňany. Tento kurz pořádáme pro žáky 9.tříd. Zařazujeme ho 

v polovině  měsíce  června.  Předpokládáme,  že  zde  žáci  zúročí  zkušenosti  a  návyky 

získané  na  předchozích  kurzech.  K zařazení  tohoto  kurzu  nás  vedla  i  katastrofální 

situace na českých řekách, kde potkáváme stále více vodáků bez základních znalostí a 

dovedností nezbytných k bezpečnému pohybu v tomto prostředí.

         Kurz  je  zaměřen  na  seznámení  se  s vodní  turistikou  a  osvojení  si  zásad 

bezpečného pohybu na klidné i divoké vodě. Součástí kurzu je i táboření a pěší turistika 

spojená s poznáváním přírody a kulturně historických pamětihodností.

         Žáci si osvojují základy jízdy na kanoi na klidné vodě. Učí se nasedat do lodě, 

správně pádlovat, udržet loď při jízdě v přímém směru, měnit směr jízdy. Po zvládnutí 

jízdy na klidné vodě zkouší obdobné činnosti na divoké vodě.

         Pro zdárný průběh kurzu je nutné pečlivě vybrat vhodnou část řeky s veřejným 

tábořištěm u klidného úseku pro prvotní seznámení s technikou jízdy. Důležitá je také 

zajímavost sjížděného úseku řeky,  dostupnost dopravními prostředky a možnosti  pro 

pěší turistiku. Obtížnost řeky volíme maximálně do stupně WW 2. Vždy je nutné se 

předem dobře seznámit se sjížděným úsekem a zjistit si aktuální stav vody. Pokud škola 

nemá k dispozici vlastní vybavení, funguje již řada půjčoven poskytujících kompletní 

servis včetně dovozu materiálu na smluvené místo za poměrně rozumné ceny. Některé 

firmy  nabízejí  dokonce  i  vyškolené  instruktory,  pokud  je  škola  nemůže  zajistit 

z vlastních řad.

Jeden instruktor zodpovídá při jízdě za maximálně pět kánoí. Při jízdě je nutné se držet 

na  dohled.  Před  zahájením výcviku  na  vodě  je  nezbytné  provést  řádné  a  průkazné 

poučení žáků o bezpečnosti při pohybu na vodě a upozornit je na případná rizika. 

         Vodácký kurz pořádáme na naší ZŠ jako třídenní. Pro tuto akci se nám nejvíce 

osvědčil  úsek  řeky  Jizery  mezi  Spálovem  a  Turnovem.  Ubytování  zajišťujeme  ve 

vlastních stanech na tábořišti v Malé Skále. První den se přesouváme vlakem do Malé 

Skály. Po postavení stanů a poučení o bezpečnosti probíhá základní výcvik na klidné 

vodě zakončený sjížděním propusti  na místním jezu. Večer společně vystoupáme na 

vyhlídku nad řekou Jizerou. Druhý den sjíždíme úsek ze Spálova zpět do Malé Skály. 
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Do Spálova se přesouváme opět vlakem. Při dobrém stavu vody lze splout i kousek řeky 

Kamenice  nad  Spálovem  a  napojit  se  do  Jizery.  Pod  soutokem  je  cvičná  peřej 

Paraplíčko, která je vhodná pro nácvik jízdy na divoké vodě a lze ji sjet i několikrát po 

sobě. Odpoledne ještě zařazujeme pěší výlet do některé ze skalních oblastí Maloskalska. 

Večer pak oblíbený táborák se zpěvem při kytaře. Třetí den balíme stany a sjíždíme po 

řece do Turnova na vlak.

         Půjčení vodáckého materiálu včetně jeho dovozu a odvozu máme zajištěno 

smluvně. Osvědčily se nám nafukovací kanoe Pálava. Pro zvýšení bezpečnosti mají žáci 

plovací vesty a obuv do vody. Stačí i staré tenisky. Stravu si žáci zajišťují sami. Tento 

kurz  je  velice  oblíbený.  Dvě  noci  s žáky  deváté  třídy  jsou  však  pro  dozor  dost 

vyčerpávající.

 

8.6    Cykloturistický kurz 

           Tento kurz je ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Slatiňany  

zařazen  jako  kurz  výběrový  určený  pro  žáky  od  4.tříd.  Cykloturistika  má  v oblasti 

Železných hor, kde se naše škola nachází, velmi dobré zázemí. Popularita této pohybové 

aktivity  navíc  v posledních  letech  značně  stoupá.  Považujeme  proto  za  důležité 

poskytnout žákům možnost seznámit se s tímto sportovním odvětvím a vyvolat v nich 

zájem o celoživotní sportování.

           Kurz  je  zaměřen  na  poznávání  přírodních  krás  a  kulturně  historických 

pamětihodností  s přesunem  po  vlastní  ose.  Pro  sportovně  založené  jedince  jsou 

v průběhu kurzu ještě zařazovány podvečerní vyjížďky do okolních kopců.

 Žáci se během kurzu seznamují se zásadami bezpečného pohybu na cyklostezce 

i  v terénu. Učí se plánovat trasu podle mapy a navrhovat časové rozvržení denní etapy.

Vyzkouší  si  na  vlastní  kůži  výhody  cyklistické  výstroje.  Podílí  se  na  odstraňování 

defektů na kolech. Někdy mají možnost pomoci i při ošetřování lehkých zranění. Žáci 

během kurzu nocují ve stanech a sami si připravují jídlo. Prakticky se tak seznamují 

s tábornickými  dovednostmi,  řeší  problémy,  rozvíjí  se  jejich  odpovědnost  a 

samostatnost.
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Pro tuto akci již několik let využíváme cyklostezky na území Rakouska. Žáci mají tedy 

možnost rozvíjet i svoje jazykové dovednosti.

        Systém cyklostezek  v Rakousku je  velice  kvalitní.  Jsou výborně  značené  a 

vzájemně propojené.  Pro školní potřeby jsou vhodné zejména cyklostezky kopírující 

alpské  řeky.  Jsou  logicky  vedené  a  mají  klesající  profil.  Navazuje  na  ně  celá  řada 

kratších  stezek  směřujících  do  okolních  horských  oblastí.  Pro  hlavní  tepny  existují 

podrobné  tištěné  průvodce.  Celé  oblasti  jsou  pak  zachyceny  v cykloturistických 

mapách.  Kempy  jsou  výborně  vybavené  a  pro  školní  akce  poskytují  obvykle 

množstevní  slevy.  Ne  vždy  jsou  však  vybaveny  kuchyňkou.  Je  dobré  mít  s sebou 

několik plynových vařičů.

       Kurzu se účastní kolem 20 žáků. Jako dozor 2 až 3 učitelé. Volná místa v autobuse 

doplňují rodiče žáků a přátelé školy.  Jejich pomoc je v průběhu kurzu velice cenná. 

Minimálně jeden z účastníků akce má vždy zdravotnickou kvalifikaci a využíváme ho 

jako zdravotníka. Žáci musí být vybaveni cyklistickou přilbou. Ostatním účastníkům ji 

doporučujeme. Před zahájením akce jsou všichni řádně poučeni o bezpečném pohybu na 

cyklostezce i mimo ni a upozorněni na možná rizika. Toto stvrzují svým podpisem.

Žáky pojišťujeme hromadně, ostatní si zajišťují pojištění individuálně. Žáci, kteří ještě 

nemají  občanský průkaz,  musí  mít  platný  cestovní  pas,  což  někdy bývá z časových 

důvodů problém.

       Pro dopravu na místo využíváme autobus se speciálním vlekem pro přepravu kol. 

Doporučujeme využít služeb dopravce, který má s cyklisty zkušenosti nebo s nímž škola 

spolupracuje. Ne každý je tolerantní k zabahněným a upoceným sportovcům.

       Kurz  obvykle  organizujeme  jako  třídenní  s dvěma  noclehy  v kempu.  Podle 

vzdálenosti vyjíždíme autobusem od školy ve večerních nebo časně ranních hodinách.

       Během jízdy autobusem seznamujeme účastníky s programem, probíhá poučení o 

bezpečnosti,  absolvují  krátký  test  k ověření  znalostí  pravidel  silničního  provozu  a 

obdrží ofocené mapky s vyznačením trasy. Na startu první etapy probíhá nácvik jízdy 

ve skupině a používání základních signálů. Každá etapa je rozdělena do několika částí a 

autobus  vždy  kopíruje  naši  trasu.  Cyklisté  se  mohou  několikrát  za  den  u  autobusu 

občerstvit a podle potřeby obléci. Jede se tedy nalehko, veškerá zavazadla veze autobus. 
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V případě zdravotního problému, únavy či defektu je možné do autobusu na místě srazu 

nastoupit  a  absolvovat  část  etapy  autobusem.  V průběhu  jednotlivých  etap  jsou 

zařazovány  návštěvy  přírodních  zajímavostí  a  kulturně  historických  pamětihodností. 

První den jezdíme kolem 50 – 60 kilometrů. Sportovně založení jezdci mají v podvečer 

možnost vyrazit na vyjížďku do okolních kopců. Druhý den absolvujeme nejdelší etapu 

v délce cca 100 kilometrů. Třetí den je pak opět kratší a spíše odpočinkový. Putování 

končíme kolem 14,00 hod., nakládáme kola a odjíždíme domů.

         Informace  o  cyklostezkách  v Rakousku  lze  získat  na  internetové  stránce 

www.radtouren.at , v propagačních materiálech cestovních kanceláří a z cyklistických 

průvodců a map. Ubytování v kempu je dobré předem telefonicky sjednat. Je nutné mít 

s sebou  nářadí  a  náhradní  součástky  na  běžné  opravy  jízdních  kol  a  zdravotnický 

materiál.  Osvědčilo se i jedno náhradní jízdní kolo. Pro zvýšení bezpečnosti  je třeba 

vždy  přesně  stanovit  místo  dalšího  srazu  s autobusem.  Velkým  pomocníkem  je 

v případě nouze mobilní telefon. Výborné je využití kapesních vysílaček. Jednu má u 

sebe první ze skupiny, druhou ten, kdo jede za každých okolností v závěru pelotonu. 

Z cyklostezek doporučujeme zejména Ennskou a Taurskou cyklostezku. Velice vděčná 

je i stezka podél řeky Inn. Pro milovníky přírody a hor jsou atraktivní úseky při horních 

tocích řek. Pro ty, kdo dávají přednost památkám, jsou zajímavé i střední a dolní části. 

Z hlediska organizace a průběhu školního roku se nám pro tuto akci nejvíce osvědčil 

termín na konci měsíce září.

8.7    Očekávané výstupy

        Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné 

v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené 

učivo v praktických situacích a v běžném životě (RVP ZV, 2005). Učivo a výchovné a 

vzdělávací  strategie  využívané  učiteli  na sportovních  prožitkových  kurzech slouží  k 

naplnění očekávaných výstupů. Napomáhá tomu zejména praktické zaměření kurzů a 

využitelnost  osvojených  znalostí  a  dovedností  v běžném životě.  Očekávané  výstupy 

sportovních prožitkových kurzů spadají zejména do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

Velice  dobře  se  hledají  vazby  na  ostatní  vzdělávací  oblasti  a  průřezová  témata. 

Z průřezových témat je to zejména Osobnostní a sociální výchova a Environmentální 
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výchova.  U  zahraničních  akcí  také  Výchova  k myšlení  v evropských  a  globálních 

souvislostech.

        Očekávané výstupy sportovních prožitkových kurzů zařazených do Školního 

vzdělávacího programu Základní školy Slatiňany. Žák:

 respektuje pravidla stanovená řádem jednotlivých kurzů i pravidla soužití ve 

skupině 

 přispívá svým chováním k utváření pozitivních vztahů a kooperaci

 uplatňuje bezpečné chování v přírodním prostředí a silničním provozu

 předvídá možná nebezpečí a přizpůsobí jim svou činnost

 posoudí situaci a zvolí postup jejího řešení

 řeší samostatně a odpovědně krizové situace, pomůže v případě potřeby

 poskytne dle svých možností první pomoc, přivolá odbornou pomoc

 dává do souvislostí pohybovou aktivitu v přírodním prostředí a zdraví člověka

 chrání  přírodu  a  dodržuje  návštěvní  řád  a  pravidla  pohybu  v chráněných 

územích

 zvládá základní pohybové dovednosti při sportech v přírodě a usiluje o jejich 

zlepšení

 zařazuje zvládnuté aktivity do svého pohybového režimu

 užívá osvojované pojmy a názvosloví

 aplikuje v praxi poznatky získané v oblasti sportů a pobytu v přírodě

 připraví, zorganizuje a vyhodnotí hru v přírodě a turistickou akci atd.

8.8     Hodnocení kurzů

       Po návratu z akce předkládá vedoucí příslušného sportovního prožitkového kurzu 

řediteli či zástupci ředitele vyúčtování kurzu, vyúčtování cestovních náhrad instruktorů 

a  hodnocení  kurzu.  Hodnotící  zpráva obsahuje základní  údaje  o akci:  místo,  datum, 
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název  a  zaměření  kurzu,  zúčastněné  třídy,  skutečný  počet  účastníků,  personální 

zajištění.  Dále  pak  informace  o  úrovni  ubytovacích  a  stravovacích  služeb,  kvalitě 

použité dopravy,  vhodnosti místa pro daný účel, mimořádných událostech a úrazech, 

míře  splnění  plánu  akce  a  naplnění  očekávaných  výstupů.  Velkým  přínosem  jsou 

praktická doporučení pro pořádání příštích akcí podobného charakteru. 

       Součástí  hodnocení  kurzů  je  také  zpracování  obrazového a  video materiálu. 

Fotografie z těchto akcí jsou umístěny společně s doprovodným článkem na webových 

stránkách školy.  Zprávu na webové stránky píše vedoucí kurzu. Druhou zprávu mají 

možnost připravit žáci. Srovnání pohledu žáků a vedoucího kurzu bývá velmi zajímavé. 

Z video materiálu získaného na základním lyžařském výcvikovém kurzu připravujeme 

krátký  film.  Tyto  aktivity  plní  motivační  funkci  pro  ostatní  žáky,  jsou  jedním 

z mechanismů komunikace školy s rodiči žáků a v neposlední řadě zlepšují image školy.

        Pro získání  zpětné vazby od žáků používáme jednoduchý dotazník.  Žáci  se 

vyjadřují  k  úrovni  služeb,  programu,  práci  instruktorů  i  k přínosu  kurzu  pro  jejich 

osobní rozvoj. 

        Vyúčtování kurzu, hodnotící zpráva a výsledky dotazníkového šetření, doplněné 

společným rozhovorem vedení školy s instruktory a vedoucím kurzu, jsou pro vedení 

školy důležitými podklady pro plánování, organizování i kontrolování.

9.      Závěr

       Na závěr mé bakalářské práce si dovolím zhodnotit,  čím jsem se zabýval,  co 

vyplynulo z mých zjištění a jaký by mohl být její význam. 

       Zabýval jsem se možností využití metod prožitkové a zážitkové pedagogiky pro 

rozvoj  klíčových  kompetencí  v rámci  sportovních  kurzů  pro  žáky  základních  škol. 

Zaměřil jsem se na přípravu a realizaci těchto kurzů z pohledu řídících pracovníků a 

jejich  manažerských  funkcí  –  plánování,  organizování,  personalistiky,  vedení  lidí  a 

kontrolní činnosti. Na základě analýzy získaných teoretických východisek a vlastních 

zkušeností  jsem  stanovil  výzkumné  problémy  a  hypotézy.  Z rozhovorů  se  zástupci 
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vedení  vybraných  základních  škol  vyplynulo,  že  chápou  význam  sportovních 

prožitkových  kurzů  pro  rozvoj  klíčových  kompetencí  žáků  a  snaží  se  je  proto 

implementovat do ŠVP svých škol. Z personálního i odborného hlediska jsou školy pro 

pořádání těchto akcí dobře připraveny. S jejich celkovou úrovní jsou ředitelé spokojeni. 

Limitujícím  faktorem  zůstávají  finance.  A  to  z pohledu  financování  kurzů  rodiči, 

vybavení školy příslušným materiálem i možností vedení škol při odměňování vedoucí 

kurzů  a  instruktorů.  Finanční  otázky  jsou  pravděpodobně  hlavním  důvodem,  proč 

některé školy tuto formu výchovy a vzdělávání využívají v menší míře. Pro ty, kdo se 

zařazením  sportovních  prožitkových  kurzů  váhají,  by  mohl  být  vodítkem  příklad 

systému těchto kurzů na ZŠ Slatiňany, který jsem z tohoto důvodu zpracoval a do své 

práce  zařadil.  Systém  kurzů  je  jednou  ze  součástí  Programu  prevence  šikany  ZŠ 

Slatiňany.  Všem zájemcům rád poskytnu v případě zájmu další informace.

       Závěrem  bych  chtěl  poděkovat  všem,  kdo  se  v dnešní  civilizované  a 

přetechnizované době snaží ukázat svým žákům krásu přírody, dobrodružství, přátelství 

a radosti z pohybu.   
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Příloha č.1 - Schéma interview s vedením základní školy

             Schéma interview s vedením základní školy
                                                   (Mandys, 2007)

Jméno dotazovaného:

Funkce ve škole:

Škola:

Interview vedl:

Škola:

Datum:

Otázky k hypotéze č.1 – „Implementace sportovních prožitkových kurzů vedením školy  
do školního vzdělávacího programu základní školy má pozitivní vliv na rozvoj klíčových  
kompetencí žáků.“

1. Zařazuje Vaše škola do svého ŠVP sportovní kurzy s prvky zážitkové 
pedagogiky ?

                          ANO      NE
                V případě, že ano, které a kdy ? 

2. Jsou dle Vašeho názoru rozvíjeny na těchto kurzech významným způsobem 
klíčové      

      kompetence žáků ZŠ ?
                          ANO      NE
                 V případě, že ano, proč ?

Otázky k hypotéze č.2 – „Základní školy, které mají více kvalifikovaných instruktorů  
pořádají sportovní prožitkové kurzy častěji.“

1. Má Vaše škola dostatečné množství kvalifikovaných instruktorů ?
                          ANO        NE
                   Pro, které aktivity Vám instruktoři chybí ?

2. Využíváte služeb externích instruktorů ?
                           ANO        NE

                        Jakým způsobem řešíte jejich odměňování ?



Otázky  k  hypotéze  č.3 –  „Na  sportovních  prožitkových  kurzech  dochází  výrazně  

častěji k úrazům než při jiných činnostech ve škole“.

1. Došlo na  kurzech pořádaných Vaší školou v posledním roce k nějakému úrazu ?

ANO       NE 

                    Pokud ano, co považujete za jejich hlavní příčinu ?

2. Považujete počet úrazů na sportovních kurzech za podstatně vyšší, než je tomu 

      při ostatních činnostech ve škole ?  

                         ANO       NE

Otázky  k hypotéze  č.  4 –  „Výše  finančních  odměn,  které  uděluje  ředitel  školy  

vedoucímu kurzu a instruktorům, ovlivňuje kvalitu kurzů .“

1. Udělujete vedoucím kurzů a instruktorům finanční odměny za účast na kurzech?

                        ANO         NE

                  Na základě čeho se rozhodujete o jejich výši ?

2. Jste spokojeni s kvalitou sportovních prožitkových kurzů, které Vaše škola 

      organizuje  ?

                        ANO          NE

                 Jak jejich kvalitu kontrolujete ?



Příloha č.2 – Kurz her a cvičení v přírodě – informace pro žáky

BOROVICE 2006
  Kurz sportů a her v přírodě pro žáky 6.tříd. Je zaměřen na seznámení s vybranými druhy 
sportů a her v přírodě, poznávání přírody a osobnostně sociální rozvoj žáků.

Místo konání:  Camping Borová u Poličky, www.campborova.cz
Ubytování: v chatkách
Stravování: snídaně, obědy a večeře zajištěny v místě ubytování
Doprava: hromadně vlakem
Sraz:  15.5.06 v 9,00 hod. na nádraží ČD ve Slatiňanech
Ukončení kurzu:   17.5.06 v cca 15,00 hod. na nádraží ČD ve Slatiňanech

Cena: - ubytování + celodenní strava + bazén + doprava: 700Kč
                   - uhraďte nejpozději do 12.5.06 na účet číslo 1145213319/0800, ČS a.s. Slatiňany,
                         specifický symbol 222,variabilní symbol = datum narození dítěte (bez teček)
           – bude doúčtována po návratu dle skutečných nákladů

Seznam potřebných (doporučených věcí) :
- batoh 
- zavírací špendlík, šicí potřeby, psací potřeby
- osobní léky, elastické obinadlo, náplast s polštářkem
- brýle proti slunci, krém s UV filtrem
- ručník, plavky, toaletní potřeby, kapesníky
- sportovní oblečení a obuv (2 x)
- teplé oblečení na večer
-     baterka
- pyžamo
- pláštěnka
- šátek (na hry)

Nutno vzít s sebou : 
- kapesné na pitný režim
- Průkaz zdravotní pojišťovny
- Zdravotní průkaz
- Potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas rodičů (odevzdat na srazu) 
- dobrou náladu a chuť sportovat

Příloha č.3 - Základní lyžařský výcvikový kurz – informace pro žáky

http://www.campborova.cz/


Informace o základním  lyžařském kurzu
Pořadatel:  Základní škola ve Slatiňanech
Cílové zaměření:  žáci 7. ročníků (eventuelně starší)
Místo konání: Chata Ministerstva dopravy, Špindlerův Mlýn 95, 543 51
Termín: 7.1. 2007 – 14.1. 2007
               odjezd v neděli v cca 9.00 hod., návrat v neděli v cca 14.00 – 15.00 hod.
Náklady a pravidla pro jejich uhrazení: 

a) Částku na ubytování a stravování ve výši 2 300,- Kč je třeba uhradit na účet 
školy 1145213319/0800 nejpozději do 4.1. 2007. Variabilní symbol: datum 
narození bez teček a mezer (např. 27.7. 1897 – var. s. 2771897).

b) Náklady na dopravu se budou hradit až po skončení akce. 
c) Kapesné na lyžařské vleky. Zde se náklady odvíjejí od zařazení do výcvikové 

skupiny. Zdatnější lyžaři budou více využívat lyžařský vlek. Náklady pro ně 
nepřevýší 1 400,- Kč za celý kurz. 

Odpovědný dozor: 
      Odpovědný dozor činí kvalifikovaní instruktoři školního lyžování: vedení kurzu
Martina Brázdová, Daniel Vychodil, Zuzana Hűbnerová + kvalifikovaná zdravotnice. 
Pravidla pro případ onemocnění žáka:

V případě vážnějšího onemocnění žáka, které nelze léčit na horách, budeme 
volat rodičům, aby si pro své dítě přijeli. V takovém případě si rodiče pro své dítě 
přijedou na vlastní náklady a nebude jim účtována částka za zpáteční jízdné autobusem.
Seznam potřebných (doporučených věcí):

sjezdové lyže ( doporučujeme carvingové), boty a hole, běžecké lyže boty a hole
- batoh (krosna), malý batůžek (ledvinka)
- bezpečnostní brzda, lyžařské vosky sjezdové i běžecké, odstraňovač starých 

vosků, korek
- krém na boty, hadr, zavírací špendlík, náhr. tkaničky, šicí potřeby, psací potřeby
- osobní léky, elastické obinadlo, náplast s polštářkem, Paralen
- brýle proti slunci, krém s UV filtrem
- 2 ručníky, toaletní potřeby, kapesníky
- teplá bunda s kapucí, šponovky nebo oteplovačky
- svetr, triko s dlouhým rukávem, šusťáková souprava
- 2 čepice, dvoje rukavice, šála
- dvoje podkolenky, troje ponožky
- 2 nátělníky, dvoje spodky (punčocháče)
- oblečení pro pobyt na chatě, pyžamo, domácí obuv
- pevná zimní obuv do hor, pláštěnka
- jídlo na cestu (první společné jídlo je sobotní večeře)

Nutno vzít s sebou
- Průkaz zdravotní pojištovny
- Zdravotní průkaz
- Potvrzení o bezinfekčnosti
- Potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání

Závazná přihláška na základní lyžařský výcvik    (odevzdat do 30.11.06)



Přihlašuji závazně svého syna (dceru): …………………………………….. 
………………                     

datum narození: ………………………………..   bydliště: ……………………

……………………………………………………………………………………………
na základní lyžařský výcvik pořádaný ZŠ Slatiňany v termínu 7.-14.1. 2007 ve 
Špindlerově Mlýně. Beru na vědomí pravidla pro uhrazení nákladů a pravidla pro případ 
onemocnění žáka. 
    Jsem si vědom(-a) toho, že na lyžařský výcvik nemůže být vyslán žák, jehož 
zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně 
ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před 
odjezdem. Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát 
zvláštní zřetel: 
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,…)
……………………………………………………………………………………………

Při odjezdu na hory odevzdám:
- průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz
- potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší 24 hodin před odjezdem)
- léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte jejich přehled a způsob užívání)
- potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání

  Telefonní číslo (čísla), na nichž budu v průběhu kurzu k dosažení: 
…………………………………………………………………………………

V případě neúčasti na kurzu uhradíme případné nutné výdaje tímto vzniklé.

V ……………………………..   dne …………………………………..

Podpis zákonných zástupců: 
………………………………………………………………

                         Prohlášení o bezinfekčnosti   (odevzdat u autobusu)

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..

   Prohlašuji, že mé dítě je zdravé, nebylo mu nařízeno karanténní opatření a ani nepřišlo 
do styku s přenosnou chorobou.

Datum: ………………………..   Podpis zákonných zástupců: ………………………….

Příloha č.4 - Zimní sportovní kurz – informace pro žáky



Zimní sportovní kurz
   Kurz je určen pro zájemce z řad žáků 8.tříd. Je zaměřen na zdokonalení techniky sjezdového 
lyžování a výuku základů snowboardingu.
Místo konání:  Penzion Sedláček – Rejdice, Příchovice 468 48
                                www.rejdice.cz
Odjezd:  19.2.07 v 7,30 hod. 
Příjezd:   23.2.07 v cca 17,30 hod.

Cena: - ubytování + strava (3 x denně) – 1.200,- Kč
                   - uhraďte nejpozději do 2.2.07 na účet číslo 1145213319/0800, ČS a.s. Slatiňany,
             specifický symbol 222,variabilní symbol = datum narození dítěte (bez teček-např. 
01051993)
          - doprava – bude vyúčtována a uhrazena po návratu dle skutečných nákladů

Seznam potřebných (doporučených věcí) :
- sjezdové lyže (s bezpečnostní brzdou), boty a hole, obal na lyže 

   nebo snowboard + boty - (možno lyže i snowboard)
- batoh (krosna), malý batůžek (ledvinka)
- sjezdové lyžařské vosky 
- doporučujeme lyžařskou přilbu
- zavírací špendlík, šicí potřeby, psací potřeby
- osobní léky, elastické obinadlo, náplast s polštářkem
- brýle proti slunci, krém s UV filtrem
- 2 ručníky, toaletní potřeby, kapesníky
- teplá bunda s kapucí, šponovky nebo oteplovačky
- svetr, šusťáková souprava
- 2 čepice, dvoje rukavice, šála (šátek)
- 2 x podkolenky, 3 x ponožky
- 2 nátělníky, 2 x spodky (punčocháče)
- oblečení pro pobyt na chatě, pyžamo, domácí obuv 
- pevná zimní obuv do hor, pláštěnka
- jídlo na cestu (začínáme obědem)
Nutno vzít s sebou :
- kapesné na vleky (max. 1.500,-Kč)
- Průkaz zdravotní pojišťovny
- Zdravotní průkaz
- Potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas rodičů (odevzdat u autobusu)
- Potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání  (odevzdat u autobusu)
- dobrou náladu a chuť sportovat
Příloha č.5 - Vodácký kurz – informace pro žáky

JIZERA  2006 – vodácký kurz pro žáky 9.tříd



Pořádá:         ZŠ Slatiňany a KRPŠ při ZŠ Slatiňany
Termín:         12. – 14.6.2006
Doprava:       - vlakem
Ubytování:    - kemp v Malé Skále, ve vlastních stanech
Stravování:   - žáci si zajišťují sami, v blízkosti je samoobsluha a restaurace, v kempu 
                         kuchyňka
Rámcový program akce:
Pondělí 12. 6.                    - odjezd vlakem ze Slatiňan na Malou  Skálu u Turnova,    
                                             stavba stanů 

- základní vodácký výcvik, pěší turistika v okolí 
                                             (Panteon, …) 
Úterý 13. 6.                       - odjezd vlakem do Spálova, splutí Jizery zpět do tábořiště na 
                                             Malé Skále
                                           - prohlídka skalního bludiště na Kalichu 
Středa 14. 6. - zrušení tábořiště, splutí Jizery do Turnova, odjezd vlakem  
                                             z Turnova do Slatiňan

Vybavení:                         - lodě, pádla a vesty zapůjčí firma Wiki Škrovád 
- spací pytle, karimatky a stany si žáci zajišťují sami

Náklady:                          - cestovné, půjčovné za vodácké 
vybavení, kempovné  -  
                                            cca 600,- Kč

Podrobné informace obdrží žáci po přihlášení.
Pro žáky, kteří se této akce nezúčastní, bude zajištěna ve škole řádná 
výuka !
Na tuto akci žákům přispěje KRPŠ při ZŠ Slatiňany částkou cca 100 
Kč na žáka.

Závazná přihláška  - odevzdat třídnímu učiteli do 29.5.2006
Souhlasím s tím, aby se můj syn (moje 
dcera) ........................................................

zúčastnil (-a) akce JIZERA 2006.
Datum………………………                              Podpis 
rodičů………………………. 

                            

Příloha č.6 - Kurz cykloturistiky – informace pro žáky



NA KOLE PODÉL ŘEKY INN
 
   ZŠ Slatiňany pořádá ve dnech 20.9. - 23.9.2006 sportovně poznávací zájezd na 
cyklostezku vedoucí podél rakouské řeky Inn.
   Naše putování začneme u tyrolské metropole – Innsbrucku. Budeme projíždět 
hlubokým údolím ledovcové řeky Inn s typickými selskými usedlostmi a množstvím 
historických pamětihodností. Mineme ústí údolí Zillertal, které je jedním z 
nejvyhlášenějších rakouských lyžařských regionů a je korunováno ledovcem Hintertux. 
Některé z velkého množství jezer 
na trase nás jistě zláká k příjemné koupeli. 
   Cyklostezka je středně náročná, vede po cestách s asfaltovým a prašným povrchem, 
vyjímečně po málo frekventovaných silnicích. Je vhodná pro horská a trekingová kola. 
    Profil stezky má klesající charakter.
SRAZ:               středa  20.9.2006 v 18,00 hod. u budovy ZŠ Slatiňany 
NÁVRAT:         sobota 23.9.2006 v pozdně večerních hodinách 
DOPRAVA:      luxusním autobusem se speciálním přívěsem pro přepravu kol
TRASA:            1.den: Innsbruck – Schwaz – Brixlegg – Reintalersee – cca 50 km
                           2.den: Breitenbach – Wőrgl – Rosenheim – Simssee – cca 75 km          
                           3.den: stezka kolem jezera Chiemsee 
VYBAVENÍ:    horské nebo trekingové jízdní kolo v dobrém technickém stavu, 
náhradní duše, osvětlení na kolo, oblečení na kolo do každého počasí, vhodná obuv,   
                           teplé oblečení  na  převlečení, plavky, spací pytel, karimatka, 
                           stan ( do dvojice ev. trojice ), ešus, jídlo na tři dny, atd.
                               Do 18 let cyklistická přilba povinná !  
UBYTOVÁNÍ:  v kempech ve vlastních stanech
STRAVOVÁNÍ:  z vlastních zásob, plynové vařiče pro žáky budou k dispozici
DOKLADY:      cestovní pas platný alespoň do dubna 2007 nebo občanský průkaz
CENA:             1.000,- Kč záloha na dopravu žáků  ( příspěvek Pardubického kraje)
                         1.350 Kč záloha na dopravu dospělých
                         (bude doúčtována dle počtu účastníků a skutečných nákladů)
                                    Vybírá Mgr.Mandys Ivo nejpozději do 15.9.2006.   
                                          Kdo dříve zaplatí,ten jede !
                          10 EUR  na úhradu noclehů v kempech - vybírá se v autobuse

   Autobus bude kopírovat cyklistickou trasu, poveze veškeré vybavení a na 
smluvených místech bude možné do něho v případě potřeby přistoupit.Tempo je  
pohodové i pro méně zdatné cyklisty. Sportovci si přijdou na své při podvečerních  
vyjížďkách pro zájemce
do okolních kopců.

     Souhlasím, aby se můj syn (dcera) ..................................................... nar. ...................
zúčastnil(a)  cyklistického zájezdu  NA KOLE PODÉL ŘEKY INN (20.-23.9.06).
Datum: ........................................               Podpis rodičů:  .............................................
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