
LYŽAŘSKÝ KURZ 2019 

(pro 7. ročník – součást Školního vzdělávacího programu Škola pro 

všechny) 

Informace pro rodiče a žáky 

Termín:  11. 2. – 15. 2. 2019 (pondělí – pátek) 

Ubytování: Horská chata Zvonice, Kořenov 872, Kořenov 468 49; tel.: 483 399 152 

Doprava:  autobusem (tam i zpět) 

  sraz: ZŠ Broumovská, 11. 2. 2019, 8:30   

odjezd: ZŠ Broumovská, 11. 2. 2019, 9:00 (parkoviště pod školou, nad rest. Formanka) 

příjezd: ZŠ Broumovská, 15. 2. 2019, cca 14:00 

Vedoucí: Mgr. K. Zrůstová (vedoucí kurzu), Mgr. T. Müller, Mgr. M. Mikuš, 

M. Pourová (zdravotník), M. Hegrová 

Cena:  předběžně 2 600,-Kč 

V ceně je zahrnuto ubytování s plnou penzí, doprava a permanentky na vleky. 

Podrobné vyúčtování bude provedeno po konci kurzu. 

V případě náhlého onemocnění (doložené lékařským potvrzením) bude poměrná 

část vrácena po celkovém vyúčtování kurzu. 

Pravidla: Lyžařský kurz je školní akcí, a proto bezvýhradně po celou dobu konání platí školní 

řád. Jedná se především o plnění pokynů instruktorů, slušné a bezproblémové 

chování všech účastníků. Je přísně zakázáno užívání jakýchkoliv návykových látek. 

Při porušení školního řádu nebo vnitřních podmínek chaty Zvonice může být žák 

z kurzu vyloučen. Po oznámení této skutečnosti jsou zákonní zástupci povinni dítě 

neprodleně odvézt.  

Program kurzu: Na lyže budeme chodit 2x denně, přičemž žáci budou rozděleni podle úrovně 

lyžařských dovedností. Pravděpodobně ve středu odpoledne bude aktivní volno, 

aby si děti odpočinuly. 

Vybavení: Sjezdovky, lyžáky, hůlky nebo snowboard (školní vybavení pro předem domluvené 

žáky).  Běžky pokud nemáte vlastní, dostanete na místě od školy. 

Lyžařské brýle, helma není povinná, ale výrazně doporučená! 

Oblečení: 2xrukavice, 2xčepice, 6xponožky, zimní bunda, oteplováky, šusťáková 

souprava na běžky, svetr, mikina, trička, spodní prádlo, oblečení na chatu, pyžamo, 

přezůvky,  

hygienické potřeby, ručník, sladkosti, psací potřeby, případně léky a kartičku 

zdravotní pojišťovny. 



 

Ostatní:  Poslední den kurzu proběhne na sjezdovce karneval – vezměte s sebou masky a 

převleky  

 Po dobu kurzu budeme dostupní na telefonním čísle 775446046 

 

Při odjezdu je nutné doložit následující dokumenty: 

1. Potvrzení o seřízení vázání (ze servisu, popř. čestné prohlášení rodičů) 

2. Kartičku zdravotní pojišťovny (může být i kopie) 

3. Posudek o zdravotní způsobilosti (od obvodního lékaře, platí 1 rok = může být z roku 2017) 

4. Potvrzení o bezinfekčnosti (s aktuálním, nejlépe odjezdovým datem)  

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte. 

Mgr. Klára Zrůstová 

klara.zrustova@zsbroumovska.cz 

mailto:klara.zrustova@zsbroumovska.cz

