Pozvánka
na povinný kurz
Základy turistiky a pobytu v přírodě a
Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě
pro studenty 1. ročníku
studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studia učitelství pro mateřské školy
Datum konání:
1. turnus – 20. 5. – 25. 5. 2018
2. turnus – 27. 5. – 1. 6. 2018
3. turnus – 3. 6. – 8. 6. 2018

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční
Učitelství pro mateřské školy – prezenční a
kombinované
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – kombinované

Pokud jste obdrželi tuto pozvánku a povinný kurz z jakýchkoliv důvodů nebudete
letos absolvovat, prosím o kontaktování.
Přesný rozpis studentů do všech kurzů zde: (v případě nesrovnalostí prosím o
kontaktování)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKn_Wwd3xQAJ0AMDVYH1sNBjDBMycYaeZgSU6k669c/edit?usp=sharing
Poznámka: dole v tabulce jsou záložky k jednotlivým kurzům – označeny barevně
Místo konání: Školicí středisko České pošty, 592 54 Moravec, okr. Žďár nad Sázavou
Mapa: https://www.google.cz/maps/@49.4546047,16.1580054,17z
Doprava: individuální (je možné parkovat s autem v areálu)
- příjezd: v neděli nejpozději do 14 h!
- odjezd: v pátek nejdříve po 13. h.

Ubytování: zděné chaty po 4-6 účastnících, dřevěné chaty po 2 účastnících (cenové
odlišení). Poplatek za půjčení povlečení činí 50 Kč, nebo je možnost vzít si povlečení
vlastní, popřípadě dle úvahy vlastní spacák.
Stravování: plná penze v objektu kurzu (4x denně, začíná se večeří, končí obědem).
Finanční úhrada: max. do 2.700 Kč (platí se v hotovosti na místě)
Podmínka pro udělení zápočtu: absolvování kurzu v plném rozsahu.
Omluvenky: Závazně se počítá s účastí těch studentů, kteří mají kurz zaregistrován v IS.
Omluva je možná nejpozději 1 měsíc před zahájením kurzu. V jiném případě může být
studentům, kteří mají v tomto studijním roce kurz zapsán, účtován stornopoplatek.
Z vážných důvodů je možné kurz přeložit do dalšího roku studia. Po konzultaci s Mgr.
Trávníčkem je možné se přehlásit na kurz, který vám vyhovuje, ale je nutné dohledat
někoho, kdo se s vámi vymění.
Písemné i telefonické omluvenky přijímá Mgr. Marek Trávníček, KTVVZ,
travnicek@ped.muni.cz
tel. 549457742
Obsah kurzu: Teoretická a praktická příprava na školy a školky v přírodě. Základy
turistiky a pobytu v přírodě - hry a pohybové činnosti v přírodě, outdoorové hry,
základy cykloturistiky, vodáctví, táboření, orientace v terénu apod.
Povinné vybavení: sportovní a turistické oblečení pro výše uvedené činnosti (včetně
pevné obuvi a pláštěnky), občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění, hygienické a
osobní potřeby, šátek, osobní lékárnička, hrnek na nápoje, psací potřeby, přiměřený
batůžek na celodenní výlet.
Doporučené vybavení: jízdní kolo, cyklistická helma (během kurzu bude vždy jedna
skupinka asi dvaceti studentů min. půlden na cyklovýletě, kola si můžete půjčovat, pro
případ nutnosti bude na místě 3 ks fakultních kol, ale nespoléhejte na ně, vlastní kolo
je výhoda i vzhledem ke vzdálenosti 1,5 km do vesnice, kde je obchod, pošta,
restaurace,…) sluneční brýle, krém na opalování, plavky, hudební nástroj (cenné věci
na vlastní zodpovědnost).
Další informace poskytuje Mgr. Marek Trávníček travnicek@ped.muni.cz
v konzultačních hodinách na katedře TV, Poříčí 31, případně telefonicky na 549497742.
Tato pozvánka slouží současně jako omluvenka pro zaměstnavatele.
V Brně dne 5. 3. 2018
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