Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava

Organizačné zabezpečenie Zimného kurzu pohybových aktivít 2019

Miesto: Skalka aréna Kremnica
Termín: 4. – 9. marec 2019
Stravovanie: plná penzia
Doprava: autobusová
Účastníci: žiaci 1. ročníka podľa záujmu (predpokladaný počet 74)
Vedúci kurzu: Ing. Ján Godály
Inštruktori a pedagogický dozor: Mgr. Gašparík
Mgr. Štrbíková
Mgr. Kupcová
Mgr. Valachová
Ing. Fančovičová
Ing. Novická
Lekár: MUDr. Milan Hejduk

Harmonogram Zimného kurzu pohybových aktivít 2019

1. deň: 4. marec 2019


prezentácia žiakov v sídle školy (Lomonosovova 7, Trnava, 9:30)



odchod 10:00



rozdelenie do autobusov:
č. 1: trieda 1.A a ½ I. C – vedúci: Mgr. Gašparík
č. 2: trieda 1.B a ½ I. C – vedúci: Mgr. Štrbíková



predpokladaný príchod na parkovisko Skalka aréna 12:30



presun do ubytovacích priestorov, ubytovanie, príprava na lyžiarsky výcvik 12:30 –
14:00



organizácia ubytovania: Ing. Fančovičová, Mgr. Kupcová, Mgr. Valachová



otvorenie lyžiarskeho kurzu, rozdelenie do družstiev, zapožičanie a kontrolovanie
lyžiarskeho výstroja



lyžiarsky výcvik 14:00 – 16:30



osobné voľno a odpočinok na izbách 16:30 – 18:00



večera, organizačné pokyny, spoločenské posedenie 18:00 – 22:00



osobná hygiena 22:00 – 22:30



večierka a nočný pokoj: 22:30 – 7:00



vedúci dňa a nočná pohotovosť: Ing. Godály 10:00 – 7:00 nasledujúceho dňa



organizácia činnosti a pedagogický dozor: Ing. Godály, Ing. Novická

2. deň: 5. marec 2019


budíček, osobná hygiena, raňajky, upratovanie izieb, príprava na lyžiarsky výcvik 7:00
– 9:00



lyžiarsky výcvik po družstvách 9:00 – 11:30



obed, odpočinok na izbách, príprava na lyžiarsky výcvik 11:30 – 13:30



lyžiarsky výcvik po družstvách 13:30 – 16:00



osobné voľno a odpočinok na izbách 16:00 – 18:00



večera, tematické prednášky, spoločenské posedenie 18:00 – 22:00



osobná hygiena 22:00 – 22:30



nočný pokoj 22:30 – 7:00



vedúci dňa a nočná pohotovosť: 7:00 – 7:00 nasledujúceho dňa: Mgr. Štrbíková



organizácia činnosti a pedagogický dozor: Mgr. Štrbíková, Mgr. Valachová

3. deň: 6. marec 2019


program podľa predchádzajúceho dňa v dopoludňajších hodinách v čase 7:00 – 13:30



poobedňajší výcvik nahradený záujmovou činnosťou podľa výberu v čase 13:30 –
17:00:
1. voľné lyžovanie na vyhradenom svahu s dozorom inštruktorov
2. wellness centrum s dozorom inštruktorov
3. zimná turistika na určenej trase s dozorom inštruktorov
4. spoločenské hry v ubytovacích priestoroch



osobné voľno a odpočinok na izbách 17:00 – 18:00



program podľa predchádzajúceho dňa v čase 18:00 – 22:30



nočný pokoj 22:30 – 7:00



vedúci dňa a nočná pohotovosť 7:00 – 7:00 nasledujúceho dňa: Mgr. Gašparík



organizácia činnosti a pedagogický dozor: Mgr. Gašparík, Ing. Novická

4. deň: 7. marec 2019


celodenný program podľa režimu 2. dňa (5. marec 2019)



vedúci dňa a nočná pohotovosť 7:00 – 7:00 nasledujúceho dňa: Ing. Fančovičová



organizácia činnosti a pedagogický dozor: Ing. Fančovičová, Mgr. Valachová

5. deň: 8. marec 2019


celodenný program podľa režimu 2. dňa (5. marec 2019)



v popoludňajšom výcviku zaradenie pretekov v slalome podľa možností trate



večerná časť programu spojená s vyhodnotením výcviku, ocenením súťažiacich



vedúci dňa a nočná pohotovosť 7:00 – 7:00 nasledujúceho dňa: Mgr. Kupcová



organizácia činnosti a pedagogický dozor: Mgr. Kupcová, Ing. Godály

6. deň: 9. marec 2019


budíček, osobná hygiena, raňajky, upratovanie izieb, balenie batožiny 7:00 – 9:00



odovzdanie izieb a organizovaný presun k autobusom 9:00 – 10:00



kontrola odovzdávania izieb: Ing. Fančovičová, Mgr. Kupcová



presun k autobusu, nakládka batožiny: Mgr. Gašparík, Mgr. Štrbíková



umiestnenie do autobusov ako pri príchode



prevzatie a výdaj obedových balíčkov: Mgr. Valachová



odchod autobusov 10:30



predpokladaný príchod 13:00 (Lomonosovova 7, Trnava)



vedúci dňa: Ing. Godály

Ing. Ján Godály
riaditeľ školy

