
Organizace: Moravské gymnázium Brno s.r.o., se sídlem Veveří 472/30, 602 00 Brno, IČO 63489970 
 

INFORMACE K VODÁCKÉMU KURZU 2. ROČNÍKŮ 

Termín konání:  
Sraz před odjezdem: pondělí 23.5. 2022, 7:00 hodin 

Odjezd vlakem: pondělí 23.5. 2022, 7:41 hodin 
Příjezd vlakem: pátek 27.5. 2022, 16:15 hodin, Brno-hlavní nádraží 

Místo konání: úsek řeky Vltavy a přilehlé lokace: Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou – Český Krumlov 
(1denní zastávka) – Zlatá Koruna (konečná zastávka) 

Pořádající agentura: Agentura Wenku s.r.o., se sídlem Na Hanspaulce 799/37, 160 00 Praha 6, IČO 
28431375, mob.: +420 724 623 660, tel.: +420 222 365 709, email: uplne@wenku.cz, web: www.wenku.cz 

Plánované aktivity:  
Ranní rozcvička: 7:00 hodin 
Další aktivity viz: https://www.wenku.cz/sportovni-kurzy/vodacke-kurzy/vodacke-kurzy-vltava 
Např. základní vodácký výcvik, zdolávání řeky, peřejí, jezů, návštěva Českého Krumlova. 

Pedagogický dozor: Mgr. Radek Lekeš (pořádající učitel) 

Ubytování: V kempech na místech uvedených na adrese výše, a to ve vlastních stanech. Kempy mají 
kompletní hygienické zázemí. 
Stravování: Zajištěno 2x denně (snídaně, večeře), obědy zakoupené cestou na domluvené zastávce.  

Cena: celková cena včetně DPH je 5 600 Kč (poslat na účet) + 800 Kč doprava tam i zpět (mít u sebe 
v hotovosti) 
Storno poplatky za případnou neúčast na kurzu jsou dle pravidel pořádající agentury – v ceně je zahrnuto 
pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel, odpovědnosti za škodu a pojištění stornopoplatků s 20% 
spoluúčastí pro případ nemoci nebo úrazu vzniklých před zahájením akce.  
Částku je nutné uhradit do 29.4.2022 na číslo bankovního účtu školy, č. ú. 302281602/0300.  

Nutné vzít s sebou: 
1) náhradní sportovní a teplé oblečení, pevnou sportovní obuv, vhodnou obuv do loděk a vody (NE 

pantofle, crocsy apod.), pokrývku hlavy 
2) pláštěnku nebo nepromokavý oděv, plavky. Doporučen je menší vodotěsný vak na osobní věci. 
3) stan (do dvojice), spacák, karimatku 
4) hygienické potřeby, pravidelně užívané léky. Doporučen je měkký „podsedák“ do lodí. 
5) miska na jídlo, příbor 
6) malý batoh + svítilnu  
7) přiměřené kapesné (nutné samostatné zakoupení obědů každý den) 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA AKCI ŠKOLY (nutné odevzdat a platbu uhradit do 29.4. 2022) 

Jako zákonný zástupce závazně přihlašuji žáka ……………………………, datum narození ………………… 

na akci školy „Vodácký kurz na řece Vltavě“, která se koná od 23. května 2022 do 27. května 2022 na řece 
Vltavě v úseku Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou – Český Krumlov – Zlatá Koruna a tímto se zavazuji, že 
nejpozději do 29.4. 2022 provedu úhradu částky 5600 Kč na č. ú. 302281602/0300.  
Beru na vědomí, že v případě včasného neuhrazení ceny akce nebo při neúčasti žáka na akci akceptuji storno 
podmínky za případnou neúčast dle pravidel pořádající agentury Agentura Wenku s.r.o. (viz výše).  
Tímto poskytuji souhlas s předáním osobních údajů žáka (jméno, příjmení, datum narození) pořádající 
agentuře za účelem sjednání pojištění u Slavia pojišťovny a.s.  
Prohlašuji, že výše uvedený žák je zdravotně i plavecky způsobilý pro účast na vodáckém kurzu. 

Beru na vědomí, že nejpozději do 23.5. 2022 je nutné odevzdat pořádajícímu učiteli:  
a) Prohlášení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší jednoho dne před odjezdem na akci školy)   
b) Poučení o pravidlech chování na akci školy  
(v souladu s § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, Metodickým pokynem Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy, č.j. 37014/2005-25 a dalšími souvisejícími předpisy) 
Bez výše uvedených dokumentů nemůže žák akci školy absolvovat.  

V ……………… dne ……………. 2022 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………..… 

mailto:uplne@wenku.cz
http://www.wenku.cz/
https://www.wenku.cz/sportovni-kurzy/vodacke-kurzy/vodacke-kurzy-vltava
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Toto písemné prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem na akci školy.   

Jako zákonný zástupce prohlašuji, že žák ………………………………………………………………………..,  

nar. ……………………….., trvale bytem ………………………………………………………………………... 

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), příznaky onemocnění covid-19 
(například zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd).  
b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jiné osobě žijící ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní 
opatření nebo izolace.  

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

Níže uvádím léky a jejich dávkování, které žák užívá: …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

V ……………… dne ……………. 2022 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………..… 

POUČENÍ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ NA AKCI ŠKOLY 

Jako zákonný zástupce souhlasím s účastí žáka ………………………………………………………………… 
na akci školy „Vodácký kurz na řece Vltavě“, která se koná od 23. května 2022 do 27. května 2022 v úseku 
řeky Vyšší Brod – Zlatá Koruna. 
Níže uvedené osoby potvrzují, že byly seznámeny s organizačními a bezpečnostními pokyny vztahujícími se 
k akci školy a upozorněni na bezpodmínečnou povinnost žáka dodržovat v průběhu akce školy v plném 
rozsahu Školní řád Moravského gymnázia Brno s.r.o., v platném znění (dostupný na www.mgbrno.cz) a 
veškerá další pravidla vyplývající z aktuálně platných opatření, pokynů instruktorů Agentury Wenku s.r.o. 
a pokynů pedagogů Moravského gymnázia Brno s.r.o. 
Osoby berou na vědomí především zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a užívání dalších 
návykových látek na všech akcích pořádaných školou. V případě porušení výše uvedeného bude žák z akce 
školy vyloučen a zákonný zástupce se zavazuje osobně vyzvednout žáka v místě konání akce.  
V případě zranění nebo nemoci, kdy žák nebude dále schopen pokračovat v účasti na akci školy a kdy by 
jeho zdraví nebo zdraví ostatních žáků mohlo být ohroženo, informuje pedagogický pracovník zákonné 
zástupce a požádá je o převzetí žáka v co nejkratším možném termínu (nejpozději však do 24 hodin od 
obdržení informace). Zákonný zástupce se zavazuje osobně vyzvednout žáka v místě konání akce. 

Připojenými podpisy potvrzuji, že výše uvedené pokyny a upozornění beru na vědomí. 

 
V ……………… dne ……………. 2022 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………..… 

Jméno, příjmení a podpis žáka ………………………………………………………………..…………………... 

http://www.mgbrno.cz/
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Vodácký kurz – Vltava 
Nabídka spolupráce a kalkulace pro: 

 

V termínu: 

Moravské gymnázium Brno  23.5. – 27.5. 2022 
Veveří 472/30 

602 00 Brno 
Cílová země: ČR │ Pobyt: 5 dní (4 noci) 

Vltava a její úsek Vyšší Brod – Český Krumlov je asi nejpopulárnější celoročně sjízdnou řekou 

v Čechách. Díky této skutečnosti jsou místní vodácká tábořiště a kempy na vysoké úrovni a 

jejich množství i kapacita dostačující. Kromě přírodních krás, pozorovatelných z paluby lodi, je 

možné vodácký kurz doplnit návštěvou rozličných památek, které okolí Vltavy nabízí. 

 

PROGRAM 
1. den: Přesun do Vyššího Brodu, základní vodácký výcvik, sjezd řeky Vyšší Brod - Rožmberk (8 km) 

Možná prohlídka kláštera a Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. 

2. den: Sjezd řeky Rožmberk – Český Krumlov (23 Km) 

Možná návštěva hradu Rožmberk, večerní návštěva historického centra Českého Krumlova – památky 

UNESCO. 

3. den: prohlídka Českého Krumlova 

Hrad a zámek Český Krumlov, muzeum mučení, v případě špatného počasí grafitové doly a plavecký 

bazén. 

4. den: Sjezd nejatraktivnějšího úseku Vltavy, Český Krumlov – Zlatá Koruna (17 km) 

Možná návštěva kláštera ve Zlaté Koruně. 

5. den: Společná snídaně, přesun zpět do místa odjezdu. 

Výše uvedený program se může měnit v závislosti na počasí a dohodě s pedagogy. 

CENA 5 100 Kč 

CENA 5 600 Kč 

min. 30 platících, 2x pedagog zdarma, 3x instruktor, 1x řidič/kuchař 
 
min. 20 platících, 2x pedagog zdarma, 2x instruktor, 1x řidič/kuchař 

 

ZAHRNUJE: NEZAHRNUJE:  

 stravování formou polo penze (snídaně-švédský stůl, teplá večeře s polévkou) 
 poplatky za ubytování ve vodáckých tábořištích a kempech ve vlastních stanech, 
 doprovodné vozidlo – přeprava osobních věcí během dne, 
 4x zapůjčení lodí včetně nutného vybavení (pádla, vesty, barely), 
 služby organizátora/kuchaře/řidiče v jedné osobě, 

 služby vodáckých instruktora s certifikátem MŠMT po celou dobu akce, 
 pojištění klientů u Slavia pojišťovny (pojištění storna s 20% spoluúčastí, trvalých 
následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu), 

 pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 náklady na dopravu, 
 osobní útraty studentů. 


