
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta 
Katedra výchovy ke zdraví 

 

Kurz zážitkové pedagogiky – KZV/KZP 2018 
 
 
Místo konání: Horní Stropnice u Nových Hradů (hřiště, sportovní hala, venkovní bazén, 
   Tereziánské údolí s tvrzí Curnštein, hrad na Nových Hradech,..) 
 
Termíny konání:  

I. 17. - 21. červen 2018, výchova ke zdraví - kombinované bakalářské studium, 
(variabilní symbol 1602) 
Vedoucí kurzu: doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. 
 

II. 24. - 28. červen 2018, výchova ke zdraví prezenční bakalářské studium výchova 
ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (variabilní symbol 1606) 
Vedoucí kurzu: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D. 

 
Zahájení kurzu: vždy v 11.00 hod., klubovna objektu sportovní haly v Horní Stropnici, 
doprava individuální. 
Ukončení kurzu: závěrečný den v odpoledních hodinách (cca 14.00 hod.). 
Cena kurzu: 2.000,- Kč (cena obsahuje ubytování, polopenzi - některé dny celá penze, 
nájmy, vstupy, půjčovné – 200,- Kč, (vybavení lékárničky, herní pomůcky, spotřební materiál 
především na lukostřelbu,…). 
 
Ubytování: ubytovna obce Horní Stropnice, 2-4 lůžkové pokoje, společná kuchyňka 
s vybavením, rozdělení na pokoje bude provedeno na zahájení kurzu.  
 
Zaměření kurzu: kurz je zaměřen na poznávání přírody a památek Novohradských hor, 
zážitkovou sportovní, herní a turistickou činnost.  
 
Doporučené oblečení a vybavení: sportovní a turistické oblečení, turistická obuv (doporučuji 
hole na nordic walking), plavky, pláštěnka a vybavení do deště, čistá sportovní obuv do haly, 
baterka, osobní potřeby, index,  ruličky od toaletního papíru, barevné uzávěry pet lahví, 
hudební nástroj. 
 
Přihlášky: do  4. 5. 2018 zaplatit určený poplatek na pokladně PF JU nebo na uvedený účet.  
Číslo účtu 104725778/0300 + var. symbol, spec. symbol - rodné číslo nebo číslo studenta (v 
případě, že se na výpisu z účtu nezobrazí majitel účtu). Doklad o zaplacení (vyfiltrovaná 
platba na výpisu, ne celý výpis) spolu s přihláškou odevzdat na KVZ sekretářce katedry 
paní Chlaňové k zaevidování do uvedeného termínu. 
Včasné neuhrazení požadované ceny a neodevzdání přihlášky je důvodem k nezařazení 
do kurzu. 
 
Požadavky na zápočet (4 kredity): aktivní účast na celém kurzu, didaktický výstup – 
skupinová prezentace zvolené hry, skupinové soutěže, jiné aktivity. 
 
 
 
 



Program kurzu zážitkové pedagogiky:  
1. Den: zahájení kurzu, oběd, ubytování, seznámení s H. Stropnicí s okolím, herní 

činnosti a hry na seznámení; 
2. Den: celodenní výlet do Novohradských hor – Kraví hora, Kuní hora; 
3. Den: herní dopoledne, herní odpoledne (včetně lukostřelby), přednáška zdravý životní 

styl (pro kombinované studium); přednáška zážitková pedagogika (zážitek, prožitek, 
prožívání); 

4. Den: výlet na Nové Hrady Tereziánským údolím (tvrz Cuknštein, hrad v Nových 
Hradech), herní činnosti, závěrečný táborák; 

5. Den: dopoledne a odpoledne skupinové výstupy – prezentace zvolených her, 
hodnocení a ukončení kurzu.  
 
Podle možností bude program přizpůsoben charakteru počasí. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Přihláška na kurz zážitkové pedagogiky 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………….. 

Ročník, aprobace…………………………………………………………………………. 

Termín absolvování kurzu. I. ….  II……………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště, PSČ…………………………………………………………… 
 
Kontakt (mail, telefon)…………………………………………………………………… 
 
Účastník kurzu souhlasí s uvedenými propozicemi. 
 
Podpis……………………………………………. 
 
 
 
 


