
LYŽAŘSKÝ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD. 

 

INFORMACE  K LYŽAŘSKÉMU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU ZÁJEZDU  

ŽÁKŮ 7. TŘÍD 

 

Lyžařský výcvik žáků 7. tříd, který je součástí povinné školní docházky, se uskuteční od 10.  

do 14. února 2014 na chatě Kazmarka v Karlově pod Pradědem.  

Cena lyžařského výcviku činí 1 800,-Kč. Částka bude použita na platby za vleky, dopravu a 

ubytování. 

Celou platbu je potřeba zaplatit nejpozději do 25.1.2014. 

Vyúčtování lyžařského kurzu proběhne nejpozději do konce února.2014. 

 

Vybavení žáků na lyžařský výcvik: 

Na lyžařský výcvik budou žáci vybaveni  sjezdovou výzbrojí a výstrojí – sjezdové lyže  

- sjezdové hole 

- helma 

Škola je také schopna žákům, kteří nemají vlastní lyže, zapůjčit školní lyže za minimální 

poplatek: 

- 25,-Kč/den  lyže 

- 15,-Kč/den boty    za 5 dnů tedy 210,-Kč 

- 10,-Kč hůlky 

K dispozici je 18 párů lyží a hůlek a 15 párů bot – vydáváme 5.2.2014 od 13.30 

Žáci, kteří absolvují výcvik na snowboardu, budou mít výstroj řádně seřízenou a součástí 

jejich výbavy musí být také helma!  

  

Další potřeby na lyžařský kurz: 

 sjezdové vybavení – kombinéza nebo teplá bunda a lyžařské kalhoty 

 dle možností lyžařská helma a brýle 

 dvě zimní čepice, teplá zimní obuv 

 dvoje rukavice 

 troje silné ponožky či podkolenky 

 oblečení na chatu, pyžamo, přezůvky 

 ostatní oblečení dle potřeby 

 peníze dle uvážení rodičů na drobné útraty a možné večerní lyžování 

 psací potřeby 

 hygienické potřeby včetně krému na obličej a ruce 

 kartičku pojištěnce 

 

Všechny věci musí být sbaleny do batohu nebo sportovní tašky, na boty může být pevná 

taška. Lyže musí být na dvou místech řádně sepnuty nebo uloženy v obalu. Vše musí být 

opatřeno štítkem se jménem a adresou. 

 

Odjezd – 10.2.2014 v 8:00 sraz před ZŠ Bruntál, Okružní 38 (u zadního vchodu) 

 

Příjezd – 14.2.2014  ve 14:00 před ZŠ Bruntál, Okružní 38  

Změna doby odjezdu a příjezdu bude upřesněna před zahájením kurzu na 

internetových stránkách školy!! 

Adresa chaty – Ski areál „KAZMARKA“ , Karlov 8, 793 36 Malá Morávka 

              Tel: 554 27 30 24 
Vedoucí kurzu – Krayzlová Martina  

 

Součástí souhlasu rodičů s účasti žáka na lyžařském výcviku bude také potvrzení o 

seřízení vázání ne starší jednoho měsíce (potvrzení vydává každý servis, popř. stačí písemné 

prohlášení rodičů o přebrání zodpovědnosti za seřízení lyží, které je k dispozici u vedoucího 

kurzu), které žáci odevzdají týden před zahájením kurzu paní učitelce Pavlíkové. 

Týden před zahájením kurzu dostanou žáci formulář prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, 

který odevzdají vedoucímu lyžařského kurzu v den odjezdu současně s kartičkou pojištěnce. 

 


