
Lyžařský kurz ve školním roce 2022/2023 
 

se uskuteční v termínu od 19. 2. do 24. 2. 2023 

 
Ubytování: Horský hotel Kyčerka, Pluskovec 788, 756 06 Velké Karlovice, hotelkycerka.cz 

Lyžařský areál: SKI AREÁL SYNOT KYČERKA, 756 06 Velké Karlovice, skiarealkycerka.cz 

__________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACE:  

Lyžařský kurz je závaznou součástí Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Program výcviku je veden 

v družstvech podle lyžařských dovedností, tedy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé lyžaře.  

 

Cena lyžařského kurzu činí 6000,- Kč a zahrnuje:  

• Ubytování 

• Stravování – plná penze, pitný režim 

• Skipasy 

• Dopravu 

• Pojištění  

 

Možné příspěvky na LV: 

• Příspěvek od obcí - příspěvky obcí pro žáky VII. ročníku (o tento příspěvek žádá škola na základě 

získaných závazných přihlášek). O výši příspěvku Vás budeme informovat v průběhu ledna 2023.  

• Podnikový příspěvek - pokud Vám přispívá podnik, je třeba se o fakturování zajímat včas, aby byla 

platba podnikem uhrazena nejpozději do 8. února 2023, formulář Vám potvrdí ředitelství školy. 

• Příspěvek některých zdravotních pojišťoven - tato částka je vyplacena pojišťovnou po uskutečnění 

LK na základě potvrzení, které Vám vystaví ekonomka školy. 

 

Pro zapsání dítěte na lyžařský kurz je nutné (můžete zaslat i po dítěti):   

 

• Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku p. u. Olbrechtové do středy 16. 11. 2022. 

• Složit zálohu 2000,- Kč nejpozději do středy 16. 11. 2022 ekonomce školy paní  

R. Čutkové nebo ve prospěch školního účtu: 86-6915050257/0100 (VS uveďte datum narození 

dítěte, do poznámek uveďte jméno, příjmení a třídu žáka). 

 

• Uhradit zbývající částku nejpozději do středy 8. února 2023.V průběhu ledna vás budeme 

informovat o výši příspěvku jednotlivých obcí na LV. O tuto částku se pokrátí doplatek LV. Vše 

bude sděleno prostřednictvím systému Bakaláři a na webových stránkách školy.  

• Do 8. 2 doložit potřebné dokumenty (lékařský posudek o zdravotním způsobilosti dítěte, 

informace rodičů o zdravotním stavu svého dítěte, potvrzení o seřízení lyží, potvrzení o 

bezinfekčnosti). Ke stažení na webových stránkách školy nebo na vyžádání vytištěné u  

p. uč. Olbrechtové.  

 

Úhradu zálohy a zbývající částky můžete provést:  

• osobně (je možné zaslat i přes dítě) v kanceláři školy u ekonomky p. R. Čutkové  

• převodem na účet 86-6915050257/0100, VS uveďte datum narození dítěte, do poznámek uveďte 

jméno, příjmení a třídu žáka. 

 

Důležité:  

• Povinnou výbavu na lyžařský kurz si zajišťuje každý individuálně. Součástí výbavy musí být: 

sjezdové lyže, lyžařská obuv, hole a lyžařská přilba pro ochranu hlavy.  

• v „Prohlášení rodičů“ je důležité sdělit veškeré zdravotní obtíže či omezení, na které je nutné 

dohlédnout. V případě, že má dítě zdravotní dietu nebo alergii, je možné zajistit speciální 

stravování. Nutné tuto skutečnost dopředu nahlásit vedoucímu kurzu. 

• Finanční zůstatky se následně po lyžařském výcviku rozpočítají na žáky a jsou vráceny hotově 

nebo na účet, ze kterého byla zaslána záloha na LV. 

• V případě dalších dotazů můžete kontaktoval vedoucího kuru prostřednictvím emailu: 

eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz, přes systém Bakaláři nebo na čísle školy 

 

Mgr. Eliška Olbrechtová, vedoucí LV 

http://www.hotelkycerka.cz/
http://www.skiarealkycerka.cz/
mailto:eliska.olbrechtova@zsams-radun.cz

