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Věc: Pokyny studentům kurzu získání a obhajoba Z III
Kurz proběhne v souladu s plánem kurzu a závaznými pokyny VZS ČČK ve
stanovených termínech podle Vzdělávacího programu VZS ČČK za řízení určených
instruktorů.
Termín a místo: v rámci stanovených tréninků St. a Pá. od 17.00 - 18.00 hod a dále v so
a ne dle plánu viz. níže
7. – 9.3. 2014 zahájení v 17.00 hod v bazéně v ČK, ukončení 9.4. 014 v 17.00 hod.
21. – 23.3. 2014 zahájení v 17.00 hod v bazéně v ČK, ukončení 23.3. 014 v 17.00 hod.
4. - 6.4. 2014 zahájení v 17.00 hod v bazéně v ČK, ukončení 6.4. 014 v 17.00 hod.
6. 4. 2014 přezkoušení znalostí o způsobilosti studentů k provedení vlastních
zkoušek
12.4. 2014 konzultace –docvičení








Datum a místo provedení zkoušek: 13.4. 2014 09.00 – 14.00 hod. bazén Č.Krumlov
Zodpovědný instruktor: - Ing. Milan Bukáček
Instruktoři: Adéla Černá, Jan Kolouch, Zita Richterová, Mgr. Jaroslav Tůma
Asistenti: Bc. Jan Wimmer, Ing. Jan Šimek a …
Pokyny:
 zájemci nahlásit účast M. Bukáčkovi do 28.2. 2014, u obhajoby nahlásit
číslo staré průkazky
 poplatek za přezkoušení obhajoba – 800,- zaplatit M. Zemanové do 5.3.2014,
 poplatek za přezkoušení pravidelně sloužící v aquaparku (alespoň 6 služeb za
rok ) – 300,- zaplatit M. Zemanové do 5.3.2014,
 poplatek členové MS VZS za kurz a zkoušky – 1400,- zaplatit M. Zemanové
do 5.3.2014
 poplatek čekatelé VZS za kurz a zkoušky – 2100,- zaplatit M. Zemanové do
5.3.2014
 nečlenové VZS za kurz – bude upřesněno dle počtu kurzantů zaplatit na účet
238526432/0300, var. S. rodné číslo bez lomítka, v poznámce jméno a kurz ZIII do
5.3. 2014





1 x foto pasového formátu, zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem, předat
Tůmovi do 10.4.2014
8. 4. přezkoušení znalostí o způsobilosti studentů k provedení vlastních
zkoušek
změny a termíny přípravy budou upřesněny na WWW.zachranari.com ,

 v samostudiu prostudovat stanovenou literaturu: viz. vzdělávací program str. 7,
důraz na: Vzdělávací program, , Z – První pomoc, Z - Bezpečnost …, Využití záchranného pásu –
metodický list, KPR – metodické listy, Hydrologie tekoucích a stojatých vod – metodické listy,
Záchranář metodické listy – KPR dětí, Směrnice MZ TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénů, koupališť a
aquaparků, literaturu je možno objednat - doporučuji
 struktura učebního programu a požadavky viz. www.zachranari.com/kurzy

V Českém Krumlově dne 15.2.2014

instruktor VZS ČČK
Ing. Milan Bukáček

