Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Směrnice školy - Trasy bezpečného přesunu žáků na sportoviště a zpět do školy v rámci
sportovního tréninku
Účinnost od: 1.9. 2015

Příloha školního řádu pro pracovníky školy a žáky

1.

Sokolovna, plavecký bazén, stadion Sokol:
Z gymnázia východem u Slepého ramene Malše (dále GČ), přes pěší lávku na Sokolský ostrov a
dále spojovací cestou k stadionu Sokola, sokolovna / plavecký bazén.

2.

Sportovní hala:
Z GČ přes pěší lávku na Sokolský ostrov, kolem plaveckého bazénu po pěší lávce přes Vltavu ke
sportovní hale.

3.

Atletický stadion a tělocvična SKP, tělocvična ZŠ Kubatova:
GČ, pěšky přes Piaristické nám., Panskou ul., nebo kolem "Slepého ramene", Mlýnskou ul., kolem
Rabštejnské věže a po lávce přes Mlýnskou stoku k OA, přes přechod u OA do Haškovy ul.,
Kubatova ul., na SKP či ZŠ Kubatova.

4.

Tělocvična E. Destinové:
GČ na autobusovou zastávku U Zelené Ratolesti, nástup na autobus linky č. 3, výstup na zastávce
Branišovská - vysokoškolské koleje. Pěšky do tělocvičny ul. Emy Destinové 46

5.

Tělocvična U Hvízdala :
GČ, Nábřeží, Hradební ul., Česká ul., přechod na Mariánském nám. (2 x) přes Husovu tř. a
Pražskou, bus č.9, na zastávku U Hvízdala, přechod u benzinové pumpy, hala

6.

Vodní slalomový kanál České Vrbné:
a) GČ Zátkovo nábřežím, do ulice Mlínská, dále přes přechod na zastávku Marianské náměstí
na autobus č. 9, vystoupit na konečné v Č. Vrbném, podchodem pod silnicí pokračovat ke
kanálu,
b) možno využít dopravního prostředku kola dle směrnice. Po cyklistické stezce.

7.

Gymcentrum Pražská:
Z GČ - Českou ulicí směrem k ulici Husova, dále na světelné křižovatce přes přechod Husova x
Pražská, pokračovat dále Pražskou ulicí, přes přechod u Perly do Gymcentra

8.

Tělocvična ZŠ O. Nedbala
Z GČ - Českou ulicí směrem k ulici Husova, zabočit doleva k OA, přejít přes přechod u OA na
zastávku " U Zelené ratolesti" směr Čtyři Dvory, Máj. Autobusem na zastávku Oskara Nedbala
přímo vedle ZŠ Oskara Nedbala .

9.

SH TJ Lokomotiva Suché Vrbné:
Českou ul., přes nám. Přemysla Otakara II, ulící Karla IV, zastávka U pošty Senovážné náměstí bus
č. 9, konečná Suché Vrbné, ulicí K. Tomana k hale.

10. SCM Složiště:
Z GČ ul. Česká do ul. Radniční a ul. Biskupská. F.A.Gerstnera na zastávku U Zimního stadionu,
autobusem na SCM Složiště a zpět.

11. Tenis LTC TONSTAV:
GČ zadní vchod,podél slepého ramene řeky Malše k mostu, přes most k plovárně, u plovárny přes
most k všesportovní hale a podél řeky Vltavy až k LTC TONSTAV.
12. Fight Club Metropol:
Gymnázium Česká (dále GČ), pěšky ul. Radniční, podél Náměstí Přemysla Otakara II.,
ul. Karla IV., přes Senovážné nám., po přechodu k DK Metropol

Poznámky :
1. Trasy jsou závazné pro všechny žáky GČ
2. Použití jiné trasy je možné jen za přímé účasti vyučujícího a to na jeho zodpovědnost.
3. Přesun je možný pěšky nebo určeným dopravním prostředkem.
4. Použití jiné trasy bude kvalifikováno jako hrubé porušení školního řádu
5. Tato příloha vstupuje v platnost dne 2.září 2015.

