Letní kurz go
Termín: 23.8. - 27.8. 2021
Místo: ZŠ Brdičkova, Praha 13 – Lužiny
Čas: 8:00 – 16:30
Náplň kurzu: Výuka go, herní strategie, řešení úloh, miniturnaje v go, volné hraní. Výuka bude
organizovaná tak, aby děti zvládali nové věci svým vlastním tempem. Tj., teoretické výklady budou
zkrácené na minimum. Důraz bude kladen na to, aby se děti naučily nově vyložené strategie a techniky
používat ve hře. Z toho důvodu budou děti rozdělené do malých skupinek tak, aby v rámci jedné
skupinky byly děti zhruba stejné výkonnosti a učily se nové věci svým vlastním tempem spolu, formou
hraní.
Výukový program bude proložen oddechovými aktivitami. Součásti oddechového programu budou
společenské hry a sportovní aktivity, (pétanque, frisbee,...).
Denní harmonogram:
 8:00 – 9:30 – Příchod, individuální trénink formou řešení úloh. Předpokládáme, že ne všechny
děti přijdou vždy přesně v 8:00. Proto je na první blok plánovaný individuální trénink. Pro děti
bude připravena série úloh k řešení se vzrůstající náročností. Každé dítě si bude řešit úlohy svým
vlastním tempem s možností poradit se o problémech s lektorem.
 9:30 – 10:00 – Přestávka na dopolední svačinu, aktivní oddech
 10:00 – 10:30 – Výkladový blok, nové techniky, procvičování nových technik, krátké rozbory
partií
 10:30 – 12:00 – Hraní zaměřené na procvičování nově vyložených technik
 12:00 – 13:00 – Oběd
 13:00 – 14:00 – Sportovní blok, program venku – sportovní aktivity. V případě špatného počasí
doplňkový program uvnitř (společenské hry, … )
 14:00 – 16:00 – Trénink koncentrace, odpolední svačina, volné hraní, hraní s hodinami,
procvičování zapisování partií, individuální trénink
 16:00 – 16:30 – Volný program, odchod domů
Program je orientační, bude upraven podle aktuálních potřeb, zejména s ohledem na ranní příchod dětí
do kurzu.
Mezi jednotlivé bloky, případně podle potřeby i uvnitř bloků, budou zařazované krátké pohybové a jiné
oddechové aktivity na odreagování se.
Bloky zaměřené na hraní budou organizované následujícím způsobem. Děti budou podle výkonnosti
rozdělené do malých skupinek v rámci kterých budou hrát. Skupinky se budou po každém ukončeném
bloku hraní měnit podle toho, jakých výsledků děti dosáhnou. Hraní v menších skupinkách má za cíl
umožnit dětem lépe zvládnout nově probírané techniky svým vlastním tempem. Během hraní v blocích,
mezi jednotlivými partiemi, budou mít děti možnost odreagovat se a uvolnit se. Není potřeba se obávat,
že by děti byly nucené sedět dvě hodiny na místě a jen se plně soustředit na go.
Strava: Je zajištěn teplý oběd. Oběd bude spojen s odpoledním sportovním a oddechovým blokem.
Kurzovné: Cena celého kurzu v délce trvání 5 dní je 1500,- Kč. Cena se platí za celý pobyt.
Ve výjimečných případech lze po dohodě objednat kurz na kratší dobu za sníženou cenu.
V ceně je zahrnuto: náklady na zajištění výuky, pomůcky a výukový materiál, teplý oběd, zajištění
materiálu pro oddechové aktivity.
Nutné přinést se sebou: Přezůvky, pití na celý den – minimálně 1,5 litru pití, dopolední a odpolední
svačinu.
Pořadatel: Mgr. Jana Hricová ve spolupráci s klubem PromoGo a ZŠ Brdičkova.

Přihlášky, platební a storno podmínky: Cena kurzu činí 1500,- Kč. Vzhledem k současné mimořádné
situaci pořadatel akceptuje přihlášky bez platby až do 13. srpna 2021. Nedojde-li k úhradě nejpozději
k tomuto datu, nárok na místo v kurzu zaniká. Pokud by nastaly okolnosti z vyšší moci bránící pořádání
kurzu (opatření o zákazu shromažďování, dodržování sociální distance, příkaz nosit roušky v uzavřené
skupině, či jiná omezení bránící normálnímu provozu kurzu), pořadatel o tom bude neprodleně
informovat účastníky a již uhrazené kurzovné se bude vracet v plné výši.
Účastníci kurzu se podáním přihlášky zavazují, že budou dodržovat program kurzu a berou na vědomí,
že v případě opakovaného porušování kázně mohou být z kurzu vyloučení bez nároku na náhradu.
Při nástupu do kurzu odevzdá rodič/dítě rodičem podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je
přiloženo na závěr těchto informací.
Dále odevzdá čestné prohlášení týkající se Covid-19, které je samostatnou přílohou přihlášky a
informací o Letním kurzu. Toto prohlášení je jednorázové a týká se aktuálně platných podmínek účasti
na hromadných akcích s ohledem na stávající situaci týkající se epidemie Covid-19.
Storno podmínky – při odhlášení se do 13. srpna je storno poplatek 0,- Kč. Při odhlášení se mezi 14. a
20. srpnem činí storno poplatek 900,- Kč, při pozdějším odhlášení, případně nenastoupení do kurzu, se
poplatek nevrací. Odhlásit se je potřeba písemně, mailem na adresu hricova.go@gmail.com .
Kontakt: Mgr. Jana Hricová, tel.: 608 230 463, e-mail: hricova.go@gmail.com

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
Toto prohlášení vyplní rodiče nejdříve jeden den před nástupem do kurzu a odevzdají první den při
nástupu do kurzu.
Prohlašuji, že dítě:
Jméno: ………………………………………………………………………………
nar.: ……………………… bytem: …………………………………………………………………
které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění, okresní hygienik ani ošetřujicí lékař nenařídil
dítěti karanténní opatření, a že mi není známo, že by v posledních 14 dnech před konáním kurzu přišlo
do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
Jsem si vědom(-a) právních a finančních důsledků, které by mě postihly, kdyby z nepravdivých údajů v
tomto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení účastníků kurzu.
U svého dítěte zároveň upozorňuji na (alergie, zdravotní omezení neohrožující ostatní účastníky kurzu,
apod.)
…............................................................................................................................................................
Mé dítě pravidelně bere léky (v takovém případě vyplňte název léku, dávkování, čas a způsob užití):
…............................................................................................................................................................

V …………………………… dne …………………………
…………………………………………………………………………………………………………
podpis rodičů

Harmonogram:
8:00-9:30 - příchod, individuální řešení úloh go
9:30-10:00 - pohybová rozcvička, dopolední svačina
10:00-11:45 - dopolední výukový blok go (učí se nové věci, které se následně procvičují ve hře a v úlohách, případně se hrají partie, které se pak rozebírají s lektorem, případně se rozebírají vzorové partie silných hráčů)
12:00-12:30 - oběd
12:30-14:00 - sportovní program venku
14:15-14:45 - trénink koncentrace
14:45-15:15 - odpolední svačina
15:15-16:30 - odpolední tréninkový blok go (zde se již nevysvětluje nic nového, hrají
se volné partie, případně hry zaměřené na zdokonalování techniky v go, případně se
řeší úlohy, pokud je hráči nestihli vyřešit ráno)
16:30 - odchod domů

