
INFORMACE O TURISTICKÉM KURZU  

Školní rok 2021/2022 

 

Vedoucí kurzu: Mgr. Jan Šebesta 

Pedagogický dozor: Mgr. Jana Kotásková 

Účastníci: žáci 8.A a 8.B 

 

Termín: 9.5.2022 – 13.5.2022 

Místo konání: Hotel Permoník, Nový Hrozenkov 

Ubytování: Hotel Permoník 311, 756 04 Nový Hrozenkov 

Stravování: zajištěna strava 3 x denně včetně pitného režimu  

Doprava: tam i zpět smluvním autobusem (možnost mít kufr, či větší zavazadlo, autobus nás doveze až před 

hotel) 

Odjezd: 8:00, v pondělí 9.5.2022 od železniční stanice Vratimov 

Návrat: 14:30 – 15:00 v pátek 13.5.2022 k železniční stanici Vratimov 

 

Výuka v průběhu Turistického kurzu:   

• dva celodenní výlety (túry), Malý a Velký Javorník 

• návštěva rozhledny Stratenec 

• využití turistických značek a tras 

• návštěva Velkých Karlovic, Nového Hrozenkova, Karolinky atd. (města v okolí) 

• větší procházky po okolí, poznání místní krajiny 

• poznávání místních tradic a zvyků 

Předpokládané aktivity mimo pěší turistiku: 

• návštěva přírodních a kulturních památek 

• orientace v terénu 

• koupání se v bazénu ve wellness centru Velké Karlovice 

• hry a pohybové aktivity v rámci odpoledních či večerních programů (soutěže, společenské hry apod.), 

využití tělocvičny, venkovního hřiště a společenských prostor 

Potřebné doklady a dokumenty:  

• prohlášení o bezinfekčnosti, odpovědnosti za škody a o vhodném chování a bezpečnosti – žáci obdrží 

toto prohlášení od svého třídního učitele týden před konáním turistického kurzu 

• průkazka zdravotní pojišťovny (lze mít i fotokopii) 

• potvrzení o zdravotní způsobilosti – odevzdáte před odjezdem zdravotníkovi a po ukončení výcviku 

vám bude navrácen 



• seznam léků, které dítě musí denně brát – odevzdat před odjezdem zdravotníkovi 

• seznam alergií – pokud dítě něčím trpí 

• prohlášení a podepsaný formulář – „Obeznámení žáků a rodičů o pravidlech chování během kurzu“ 

 

Potřebné kapesné: 

Návštěva Památníku Antonína Strnadla – 30 Kč 

Muzeum Velké Karlovice – 25 Kč 

Vodní svět Velké Karlovice – 120 Kč 

Vlaková/Autobusová doprava – 50 Kč 

Páteční oběd – 100 Kč 

Sklárna Crystalex – 30 Kč 

Další kapesné (obchody, turistika, občerstvení) – na zvážení ze strany rodičů 

 

Doporučený seznam věcí: 

• vhodné oblečení pro turistický kurz (doporučujeme alespoň dvě bundy, dvoje kalhoty, rukavice), 

oblečení na chatu,  

• přezůvky, obuv vhodná na turistiku, obuv na pohyb po kempu, sálová obuv 

• batoh, pláštěnku nebo nepromokavou bundu 

• osobní hygienické potřeby, plavky, ručník, krém na ošetření obličeje, jelení lůj, opalovací krém a 

repelent 

• sluneční brýle a pokrývka hlavy 

• láhev na pití (na kurzu je zajištěn pitný režim, láhev je potřebná, pokud si děti chtějí vzít nápoj s sebou 

na výlety) 

• alespoň dvě ramínka na pověšení oblečení 

• dostatek spodního prádla, triček s krátkým a dlouhým rukávem (podle počasí, které nás bude čekat, 

dlouhé kalhoty na túry, tepláky, kraťasy, mikiny a bundy). Berte si nějaké věci i ideální k ohni.  

• na výlety je ideální oblečení z funkčního materiálu – sportovní oblečení 

• mobilní telefon na zvážení rodičů (pokud dítě nebude mít mobilní telefon s sebou, je nutné dát 

kontaktní údaje a čísla na rodiče v případě jakéhokoliv problému), pokud berete telefon, je nutné mít 

nějaké nepromokavé pouzdro, kdyby pršelo a byli bychom na túře 

• psací potřeby (pouzdro a papír), nůžky a lepidlo (může se hodit) 

• igelitovou tašku na špinavé a použité oblečení,  

• kapesné dle vlastního uvážení – děti budou mít možnost zakoupení si občerstvení v místním obchodě, 

• zákaz notebooků či tabletů 

• pingpongová pálka, společenské hry nebo hrací karty 

• pokud potřebuje dítě nějaké ortopedické potřeby je nutné si je vzít s sebou (ortézy apod.) 



• léky, pokud dítě nějaké užívá – léky je potřeba mít podepsané a je nutné přiložit k nim návod k užívání 

(v den odjezdu se odevzdávají zdravotníkovi turistického kurzu Mgr. Marcele Kratochvílové). 

• DOBRÁ NÁLADA! 

 

 

Vedoucí kurzu:      Pedagogický dozor: 

Mgr. Jan Šebesta      Mgr. Jana Kotásková 

 

 

 

 

 

 


