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Řád sportovně turistického kurzu (STK) 

  

I. Úvod 

a) Gymnázium v souladu se školním vzdělávacím 

programem pořádá STK pro studenty 

předposledního ročníku. Nezletilí studenti se 

zúčastňují kurzu se souhlasem zákonných 

zástupců. STK je součástí vyučovacího předmětu 

tělesná výchova, 

b) STK se koná podle § 17 vyhlášky č.13/2005 Sb., 

o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, a v souladu s Metodickým 

pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT ČR – 

č. j. 37 014/2005-25. 

c) Pro frekventanty platí vnitřní řád školy v plném 

rozsahu, specifikovaný a doplněný řádem kurzu. 

Platnost řádu začíná v době zahájení STK a 

končí v době ukončení STK.  

  

II. Obsah kurzu 

a) Základní obsah kurzu tvoří turistika, sporty v 

přírodě, pobyt v přírodě a další vzdělávací 

činnosti.  

b) Vlastní turistická činnost se vhodně doplňuje 

podle možností materiálních, personálních a 

místních o další pohybové aktivity v přírodě, 

zejména přirozená cvičení v přírodě, orientační 

běh a míčové hry 

c) Součástí turistiky je kulturně poznávací a 

vzdělávací činnost (návštěva kulturních památek 

a památných míst apod.). 

d) Obsah kurzu doplňují teoretická a praktická 

témata zvolené formy turistiky, dále 

procvičování a upevňování dovedností z 

předlékařské první pomoci, uplatňování 

ekologických zásad při pobytu v přírodě, 

orientace v terénu, topografické dovednosti atd. 

  

III. Organizace kurzu a účast na výcviku 

a) Kurz se organizuje formou internátní. 

b) Kurz je šestidenní, pro studenty v rozsahu 35 

hodin.  

c) Objekt, v němž se kurz pořádá, musí vyhovovat 

z hlediska zdravotního obecně závazným 

právním předpisům a směrnicím.  

a) Nepřesahuje-li počet účastníků 30 frekventantů, 

vedoucí kurzu vede též výcvik jednoho družstva. 

d) Frekventanti se dělí do družstev. Družstvo má 

nejvíce 15 studentů, pokud se nejedná o činnosti 

uvedené dále, kde se stanovuje v souladu s 

bezpečnostními předpisy maximální přípustný 

počet žáků na jednoho instruktora nižší. 

e) Za dodržování denního režimu zodpovídá služba 

– vedoucí dne a 2 studenti určení vedoucím 

kurzu v denním programu. 

f) Uvolnění z výcviku povolí vedoucí kurzu pouze 

ze zdravotních důvodů. Uvolnění student je 

povinen se zdržovat na ubytovacím zařízení. 

  

IV. Vedoucí kurzu 

a) Organizováním kurzu a jeho vedením je pověřen 

vedoucí kurzu ředitelem školy.  

b) Vedoucí kurzu odpovídá za jeho řádnou 

organizační přípravu, personální obsazení, 

zajišťuje vhodný objekt, poučení studentů o 

zásadách bezpečnosti. Při realizaci kurzu 

upřesňuje program kurzu, řídí činnost 

jednotlivých instruktorů, dbá na dodržování 

stanoveného programu praktické i teoretické 

části kurzu a odpovídá za hospodaření kurzu. 

  

V. Instruktor 

a) Instruktor odpovídá za plnění výchovného a 

výcvikového programu družstva, za zdraví a 

bezpečnost jeho členů. Podle pokynů vedoucího 

kurzu vykonává pedagogický dozor a zajišťuje 

teoretický a kulturně výchovný programu kurzu. 

b) Je-li ustanoven vedoucím dne, zodpovídá za 

denní režim kurzu.  

  

VI. Zdravotník kurzu 

a) Zajišťuje péči o zdraví účastníků kurzu, 

doprovod účastníků k lékaři a vyjadřuje se 

k uvolnění studenta z výcviku. 

b) Zodpovídá za stav lékárny, eviduje prohlášení o 

bezinfekčnosti, a kontroluje dodržování pořádku 

v ubytovacím zařízení. 

  

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

a) Zákonní zástupci nezletilých studentů nebo 

zletilí studenti předloží před odjezdem prohlášení 

o tom, že je žák zdravý, nebylo mu nařízeno 

karanténní opatření a ani jim není nic známo o 

eventuálním styku žáka s nakažlivou chorobou. 

Pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení 

musí mít student k dispozici svůj průkaz 

zdravotní pojišťovny. 

b) Vedoucí kurzu před zahájením kurzu zajistí 

řádné a průkazné poučení žáků o bezpečnosti a 

ochraně zdraví. 

c) Instruktoři jsou povinni při výcviku dbát na 

úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, 

výkonnost a zdravotní stav žáků. Během túry 

přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v 

přiměřené míře přestávky pro odpočinek. 

d) Trasu přesunu volí vedoucí kurzu podle celkové 

zdatnosti studentů.  

e) Případný úraz vedoucí registruje jako školní úraz 

a zajistí sám, nebo prostřednictvím zdravotníka, 

řádné ošetření. V případě vážného úrazu 

informuje neprodleně ředitele školy a zákonné 

zástupce nezletilého studenta. 

f) Vedoucí před zahájením kurzu poučí účastníky o 

vhodné výstroji. Doporučuje se též provést její 

kontrolu.  

g) Při horských túrách musí být instruktor 

seznámen s nebezpečím hrozícím v horách a 

důsledně respektovat aktuální podmínky, 

zejména povětrnostní. Je povinen řídit se pokyny 

Horské služby. 
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VIII. Ekonomické zajištění 

a) Náklady na kurz, dopravu, výzbroj a výstroj si 

hradí a pořizují studenti sami.  

b) V případě neúčasti přihlášeného studenta, nebo 

jeho vyloučení, se kurzovné nevrací, s výjimkou 

zdravotních důvodů. 

c) Ekonomické zajištění učitelů, instruktorů a 

zdravotníka se řídí interní směrnicí školy. 

  

IX. Povinnosti frekventantů 

Studenti jsou povinni: 

a) dodržovat vnitřní řád školy, specifikovaný řádem 

kurzu, denní režim kurzu, řád ubytovacího 

zařízení a sportovního areálu, pravidla BOZP a 

PO, a další obecně platné právní předpisy, včetně 

pravidel chování v CHKO; 

b) účastnit se všech druhů výcviku stanovených 

plánem kurzu a denním programem; 

c) řídit se pokyny instruktorů a vedoucího kurzu; 

d) udržovat pořádek v ubytovacím zařízení a ve 

svých pokojích; 

e) účastnit se výcviku ve vhodném oblečení a se 

stanovenou výzbrojí a výstrojí; 

f) okamžitě informovat instruktora o úraze a 

zhoršení zdravotního stavu sebe a dalších 

frekventantů; 

g) nastupovat k zahájení výcviku bez vlivu 

omamných a návykových látek včetně alkoholu; 

h) uhradit škodu na majetku, kterou způsobili. 

   

Studentům je zakázáno: 

a) kouřit v prostorách ubytovacího zařízení a při 

výcviku; 

b) donášet, distribuovat, držet a zneužívat návykové 

a omamné látky, včetně alkoholických nápojů;  

c) přinášet nebezpečné, zdraví ohrožující věci; 

d) brát na STK cenné věci a větší částky peněz, za 

případné poškození nebo ztráty vedení kurzu 

neručí; na cenné věci a mobilní telefony se 

nevztahuje pojištění; 

e) používat a manipulovat s elektrickým zařízením 

a dalším technickým vybavením školy bez 

souhlasu vedoucího kurzu nebo instruktora; 

f) používat mobilní telefon během výcviku, není-li 

dohodnuto s vedoucím kurz nebo instruktorem 

jinak; 

g) vzdalovat se v době, kdy neprobíhá výcvik, 

z ubytovacího zařízení bez souhlasu vedoucího 

kurzu; 

h) vstupovat do bazénu bez souhlasu vedoucího 

kurzu nebo instruktora. 

  

X. Výchovná opatření 

a) Při porušení tohoto řádu kurzu nebo porušení 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví uděluje 

vedoucí kurzu následující výchovná opatření: 

důtka vedoucího kurzu, podmínečné vyloučení 

z kurzu, vyloučení z kurzu. 

b) O udělených výchovných opatřeních informuje 

při návratu ředitele školy a pedagogickou radu.  

c) Je-li student vyloučen z kurzu, končí jeho účast 

v 8,00 hodin následujícího dne. Náklady na 

dopravu si hradí sám. Kurzovné se nevrací. 

V případě, že student je nezletilý, informuje 

vedoucí kurzu jeho zákonné zástupce. 

  

XII. Závěr 

a) Práva a povinnosti účastníků kurzu, které 

neupravuje tento řád, vychází z obecně platných 

právních předpisů.  V případě nejasností 

rozhoduje vedoucí kurzu. 

b) Vedoucí kurzu je oprávněn provést úpravy řádu 

kurzu, nastanou-li takové důvody, které nebylo 

možno předem předpokládat. 

c) Vedoucí kurzu seznámí před konáním kurzu 

s tímto řádem všechny účastníky, kteří 

seznámení a závazek dodržování řádu potvrdí 

svým podpisem. 

d) Součástí toho řádu je program kurzu a denní 

režim kurzu. 

  

  

V Praze dne 30. 3. 2017    

  

   

 

Mgr. Jaroslav Buchta 

vedoucí kurzu 

  

  

  

Mgr. Miloslav Nápravník 

ředitel školy  

  


