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Organizace sportovních dnů 5. – 7. 9. 2018 
Obecné informace 
 
Ve dnech 5. 9., 6. 9., a 7. 9. 2018 pořádá Gymnázium v Olomouci – Hejčíně  sportovní dny, které 
proběhnou ve venkovním sportovním areálu školy a na Poděbradech u Olomouce. Všichni studenti, 
kteří se zúčastní sportovních aktivit a soutěží se dostaví již ve sportovním oblečení a obutí (šatny 
nebudou k dispozici vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám). Za odložené věci organizátoři 
neručí, studenti mají k dispozici vlastní šatní skříňky. Jídlo a pití s sebou. 
Sraz všech účastníků (žáků i pedagogického dozoru) je vždy v 8:00  
ve venkovním sportovním areálu školy. 
Plán sportovních dnů: 
 
Středa 5. 9.2018- osmileté studium 
Třídy:  1.A8 , 2.A8, 2.B8, 3.A8 -  pěší výlet na Poděbrady, kde proběhnou zábavné hry a 
soutěže – pedagogický dozor bude upřesněn. 
Třídy:  4A8, 5.A8, 6.A8, 6.B8, 7. A8, 8. A8, 8.B8 – žáci budou rozděleni k následujícím 
sportovním aktivitám: fotbal, volejbal, basketbal, softbal – pedagogický dozor – vyučující 
příslušných hodin podle rozvrhu. 
 
 
Čtvrtek 6. 9. 2018- šestileté studium 
Třídy: 1. A6, 1.B6 --  pěší výlet na Poděbrady, kde proběhnou zábavné hry a soutěže - 
pedagogický dozor bude upřesněn. 
Třídy: 2.A6, 2.B6, 3.A6, 3.B6, (4.A6, 4.B6 – žáci, kteří se neúčastní zájezdu do VB), 5.A6, 
5.B6,  6.A6, 6.B6- žáci budou rozděleni k následujícím sportovním aktivitám: fotbal, volejbal, 
basketbal, softbal – pedagogický dozor – vyučující příslušných hodin podle rozvrhu. 
 
 
Pátek 7. 9.2018 – čtyřleté studium 
Třídy: 1.A, 1.B, 1.C -  pěší výlet na Poděbrady, kde proběhnou zábavné hry a soutěže – 
pedagogický dozor bude upřesněn. 
Třídy: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C - žáci budou rozděleni k následujícím sportovním 
aktivitám: fotbal, volejbal, basketbal, softbal – pedagogický dozor – vyučující příslušných 
hodin podle rozvrhu. 
 
Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků, prosíme, při organizaci a 
rozřazování do skupin o vstřícnost a spolupráci.  Akce se koná venku za každého počasí, 
přizpůsobte tomu své oblečení.  Studenti se zdravotním omezením jsou z této akce 
omluveni.  
 
Těší se na vás organizátoři – všichni členové předmětové komise TV. 
 


