
Pravidla blokové kurzovní výuky  
 

 katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem 
 

A)  Základní ustanovení  
 

1.  Cílem „Pravidel“ je zkvalitnit přípravu, vedení a průběh blokové kurzovní výuky (dále jen 
kurzů) na katedře tělesné výchovy a sportu (dále jen KTVS). Jsou závazným dokumentem 
pro všechny účastníky kurzu. Zabezpečují jednotné pedagogické působení a organizační 
zajištění kurzů.  

 
2. Plnění požadavků kurzovní výuky probíhá v souladu se studijním a zkušebním řádem    

PF UJEP Ústí nad Labem. 
 
3. Výuka na kurzech se od semestrální výuky liší především organizační formou,                            

tj. soustředěním vyučovacích hodin do jednoho bloku. Tato specifická forma přináší 
zvýšené nároky na studenty i vyučující, současně však umožňuje výraznější výchovné 
působení i užší kontakt akademických pracovníků a studentů.  

 
4. Tato „Pravidla“ jsou platná pro všechny druhy kurzů, které KTVS organizuje: 
 

povinné -  student se musí zúčastnit v rozsahu studijního programu, do této skupiny 
se řadí i povinně volitelné kurzy; 

výběrové -  jsou zaměřeny na zdokonalování ve vybraném předmětu a student si je 
vybírá dobrovolně;  

 
5.  Kurz se rozděluje na dvě části - kurzovní výuku a osobní volno.  
 

Kurzovní výuka - rozsah a obsah je stanoven "Programem kurzu" a "Denním režimem". 
Za dodržování bezpečnostních zásad při výuce jsou odpovědni instruktoři kurzu.  
 
Osobní volno - rozsah je omezen rozvrhem kurzovní výuky, organizačními pokyny, 
domovním řádem provozovatele příslušného zařízení. Po dobu osobního volna nese 
každý účastník kurzu osobní odpovědnost za škody způsobené na svém zdraví, majetku 
a zdraví třetích osob. PF UJEP je oprávněna žádat jí vyplacenou náhradu škody dle 
uzavřené smlouvy, jakož i náklady spojené s odstraněním, resp. uhrazením, popř. 
vymáhání škody na osobě, která škodu způsobila.  

 
6. Personální obsazení se řídí úkoly kurzu a počtem studentů v kurzu. Počet studentů v 

družstvu je stanoven obsahem výuky. Družstvo má u běžných kurzů 8 až 15 členů, u 
speciálních kurzů, např. horolezeckých, vodáckých, lyžařských, uskutečňovaných ve 
vysokohorském terénu apod., může být při obtížných přírodních podmínkách počet členů 
družstva podle typu kurzu nižší. Výběr a počet pracovníků na kurzu schvaluje vedoucí 
KTVS podle materiálu: Základní teze k realizaci a zabezpečení kurzovní výuky.  

 
 

B)  Vedení kurzu 
 
1.  Vedoucí kurzu odpovídá za pedagogické, organizační a hospodářské zajištění kurzu. 

Sestavuje program kurzu, denní program, dohlíží na vedení výcviku, na jeho bezpečnost 
a řídí práci akademických pracovníků a ostatních pracovníků kurzu. Podílí se na výuce.     
V případě, že počet studentů přesáhne 50, nevede družstvo. Po skončení kurzu vypracuje 
zprávu a předloží ji vedoucímu KTVS. 

 
 
 
 



Před kurzem je povinen: 

 Informovat studenty o programové náplni kurzu, o nutném osobním materiálním 
vybavení pro výuku na kurzu, včetně povinnosti jeho údržby v průběhu kurzu 

 sdělit studentům finanční podmínky účasti na kurzu 

 informovat studenty o "Pravidlech blokové kurzovní výuky" 

 sdělit studentům zápočtové požadavky 
Na začátku kurzu je povinen: 

 zajistit řádné a průkazné poučení o zásadách "Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci" 
zaměřené na specifický program kurzu a místní podmínky 

 seznámit účastníky kurzu s "Programem kurzu", "Denním režimem", a "Domovním či 
ubytovacím řádem" konkrétního provozovatele či jinými organizačními pokyny. 
Uvedené předpisy musí být zveřejněny po celou dobu konání kurzu 

 upřesnit studentům zápočtové požadavky 
 
2. Instruktorem na kurzu jsou pověřováni především akademičtí pracovníci KTVS, dále 

odborně kvalifikovaní akademičtí pracovníci vysokých škol, a v případě potřeby je možné 
pověřit tímto úkolem osoby, které mají potřebnou kvalifikaci a pověření katedry.  
Instruktor odpovídá za kvalitní výuku a za dodržování bezpečnostních zásad při výuce.   
Před každou lekcí je upřesňuje a specifikuje je i v průběhu výuky.  
Podle pokynů vedoucího kurzu plní i další úkoly.  

 
3. Přípravu instruktorů před konáním kurzů, jako např. nové obsahy, pedagogické přístupy, 

sjednocení požadavků atp., zabezpečuje KTVS formou semináře. Organizační zajištění 
semináře schvaluje vedoucí KTVS.  

 
4. Zdravotní zajištění kurzu provádí lékař či zdravotník. Stává se členem vedení kurzu a jeho 

činnost řídí vedoucí kurzu. Nebude-li na kurzu přítomen lékař ani zdravotník je zdravotní 
zabezpečení zajišťováno zdravotním zařízením v místě konání kurzu, pokud vedoucí 
katedry neurčí jinak.  

 
 

C)   Studenti kurzu  
 
2. Vedoucí kurzu (VK) je povinen seznámit studenty s „Pravidly blokové kurzovní výuky“  
3. Studenti jsou povinni podle pokynů vedoucího kurzu písemně se přihlásit na kurz a 

zúčastnit se vypsané informační schůzky.  
4. Kurz je určen pro zdravé studenty UJEP. Gravidní studentky se kurzu nesmí zúčastnit.   
5. Studenti jsou povinni dodržovat Program kurzu, Denní režim, Domovní či ubytovací řád 

konkrétního provozovatele a ostatní organizační pokyny. Zavazují se k tomu na začátku 
kurzu svým podpisem do Protokolu o seznámení s pravidly kurzovní výuky. 

6. Na výuce musí být v dobrém zdravotním stavu. Po dobu výuky na kurzu nesmějí být pod 
vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Případná konzumace alkoholu v osobním 
volnu nesmí ovlivnit pozornost a výkony v kurzovní výuce. Studenti jsou povinni nahlásit 
vedení kurzu jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu a po přestálém onemocnění 
nebo úrazu pokračovat ve výuce jen se souhlasem vedoucího kurzu event. lékaře. 
Promeškanou výuku nahradí po dohodě s vedoucím kurzu.  

7. V době výuky neopouštějí areál střediska, vyučovací prostory či přesunovou trasu 
stanovenou příslušným instruktorem družstva. 

8. Veškerou svou činnost, zvláště při praktické výuce, musí provádět tak, aby neohrozili 
svým konáním sebe ani ostatní osoby. Jsou povinni řádně používat ochranné prostředky 
a pomůcky. 

9. V době osobního volna mohou opustit středisko pouze na dobu určenou a po dohodě 
stanovenou vedoucím kurzu nebo vedoucím dne. Musí přitom dodržet dobu návratu a 
chovat se tak, aby nerušili ostatní studenty, instruktory kurzu a personál ubytovacího 
zařízení.  



10. Studenti jsou povinni upozornit VK, vedoucího dne, eventuálně další pracovníky kurzu na 
závady, jež by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků kurzu a dle okolností musí 
přispět k odvrácení takového ohrožení.  

11. Případné škody způsobené na zařízení vlastní nedbalostí, porušením příslušných 
provozních řádů a pravidel blokové kurzovní výuky jsou studenti povinni uhradit v plném 
rozsahu. 

12. Studenti odpovídají po celou dobu kurzu za dobrý technický stav svého či svěřeného 
materiálního vybavení tak, aby nedošlo k ohrožení vlastního zdraví a zdraví ostatních, 
případně i poškození jejich vybavení např. seřízené vázání, kolo atd.  

13. Vedoucí kurzu je oprávněn v nutných případech použít diagnostické zařízení specifikující 
požití alkoholických nápojů či omamných látek. V případě odmítnutí aplikace těchto 
zařízení studentem je toto považováno jako skutečnost, že k přijetí těchto látek došlo. 

14. Uvolňování studentů v průběhu kurzu řeší zásadně vedoucí kurzu. Student je povinen 
předložit písemnou žádost s uvedením důvodů, případně i vyjádřením třetí osoby. Žádost 
musí být doručena vedoucímu kurzu nejpozději týden před odjezdem.  

15. Přání a stížnosti podle závažnosti sdělují studenti VK, vedoucímu dne či svému 
vedoucímu družstva.  

16. Chování a vystupování studentů na kurzu musí odpovídat základním kulturním a 
společenským normám.  

17. Své připomínky k průběhu kurzu mohou studenti sdělit a řešit s VK, případně s vedoucím 
KTV. 

 
Upozornění: 
 Při porušení výše uvedených Pravidel kurzovní výuky použije vedení kurzu po úvaze 

některý z kázeňských prostředků: důtka, podmínečné vyloučení, vyloučení. 
 Za vzorné plnění úkolů a za mimořádné zásluhy může vedoucí udělit pochvalu. 

Přestupky i pochvaly jsou součástí závěrečné zprávy vedoucího kurzu.  
 
 
 
Pravidla jsou součástí “Organizačního řádu KTVS” a nabývají platnost dnem 14. 2. 2018. 
 
                                   
 
                                                                                          doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. 
                                                                                                           vedoucí KTVS 
 

  
Ústí nad Labem 14. 2. 2018          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOKOL 
o seznámení s „Pravidly blokové kurzovní výuky“ pořádané katedrou TVS 

 PF UJEP v Ústí nad Labem 
 

1. Vedoucí kurzu (VK) je povinen seznámit studenty s „Pravidly blokové kurzovní výuky“. 
2. Studenti jsou povinni podle pokynů vedoucího kurzu písemně se přihlásit na kurz a 

zúčastnit se vypsané informační schůzky.  
3. Kurz je určen pro zdravé studenty UJEP. Gravidní studentky se kurzu nesmí zúčastnit.   
4. Studenti jsou povinni dodržovat Program kurzu, Denní režim, Domovní či ubytovací řád 

konkrétního provozovatele a ostatní organizační pokyny. Zavazují se k tomu na začátku 
kurzu svým podpisem do Protokolu o seznámení s pravidly kurzovní výuky. 

5. Na výuce musí být v dobrém zdravotním stavu. Po dobu výuky na kurzu nesmějí být pod 
vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Případná konzumace alkoholu v osobním 
volnu nesmí ovlivnit pozornost a výkony v kurzovní výuce. Studenti jsou povinni nahlásit 
vedení kurzu jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu a po přestálém onemocnění 
nebo úrazu pokračovat ve výuce jen se souhlasem vedoucího kurzu event. lékaře. 
Promeškanou výuku nahradí po dohodě s vedoucím kurzu.  

6. V době výuky neopouštějí areál střediska, vyučovací prostory či přesunovou trasu 
stanovenou příslušným instruktorem družstva. 

7. Veškerou svou činnost, zvláště při praktické výuce, musí provádět tak, aby neohrozili 
svým konáním sebe ani ostatní osoby. Jsou povinni řádně používat ochranné prostředky 
a pomůcky.  

8. V době osobního volna mohou opustit středisko pouze na dobu určenou a po dohodě 
stanovenou vedoucím kurzu nebo vedoucím dne. Musí přitom dodržet dobu návratu a 
chovat se tak, aby nerušili ostatní studenty, instruktory kurzu a personál ubytovacího 
zařízení.  

9. Studenti jsou povinni upozornit VK, vedoucího dne, eventuálně další pracovníky kurzu na 
závady, jež by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků kurzu a dle okolností musí 
přispět k odvrácení takového ohrožení.  

10. Případné škody způsobené na zařízení vlastní nedbalostí, porušením příslušných 
provozních řádů a pravidel blokové kurzovní výuky jsou studenti povinni uhradit v plném 
rozsahu. 

11. Studenti odpovídají po celou dobu kurzu za dobrý technický stav svého či svěřeného 
materiálního vybavení tak, aby nedošlo k ohrožení vlastního zdraví a zdraví ostatních, 
případně i poškození jejich vybavení např. seřízené vázání, kolo atd.  

12. Vedoucí kurzu je oprávněn v nutných případech použít diagnostické zařízení specifikující 
požití alkoholických nápojů či omamných látek. V případě odmítnutí aplikace těchto 
zařízení studentem je toto považováno jako za skutečnost, že k přijetí těchto látek došlo. 

13. Uvolňování studentů v průběhu kurzu řeší zásadně vedoucí kurzu. Student je povinen 
předložit písemnou žádost s uvedením důvodů, případně i vyjádřením třetí osoby. Žádost 
musí být doručena vedoucímu kurzu nejpozději týden před odjezdem.  

14. Přání a stížnosti podle závažnosti sdělují studenti VK, vedoucímu dne či svému 
vedoucímu družstva.  

15. Chování a vystupování studentů na kurzu musí odpovídat základním kulturním                         
a společenským normám.  

16. Své připomínky k průběhu kurzu mohou studenti sdělit a řešit s VK, případně s vedoucím 
KTV. 

 
Upozornění: 
 Při porušení výše uvedených Pravidel kurzovní výuky použije vedení kurzu po úvaze 

některý z kázeňských prostředků: důtka, podmínečné vyloučení, vyloučení. 
 Za vzorné plnění úkolů a za mimořádné zásluhy může vedoucí udělit pochvalu. 

Přestupky i pochvaly jsou součástí závěrečné zprávy vedoucího kurzu.  
 

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. 
                                                                                                                         vedoucí katedry 
Ústí nad Labem 14. 2. 2019 



Příloha: Seznam a podpisy studentů  
Příloha 

Seznam a podpisy studentů: 
 
Kurz:        Kód: 
Termín: 
Místo: 
Vedoucí kurzu: 

Jméno a příjmení Bydliště Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Datum: 
Místo: ……………….            
            
                            Podpis vedoucího kurzu    


