
Lyžařský výcvik – informace pro žáky a rodiče 

Vážení,  

v letošním školním roce budeme opět realizovat lyžařský výcvik. Bude určen žákům 9. a 8. ročníku.  

Nabízíme: 

1) Běžecký lyžařský kurz – bude probíhat v areálu Vysočina arény a přilehlém okolí, popř. 

v okolí ZR 

2) Sjezdařský lyžařský kurz – bude probíhat na sjezdovce na Harusově kopci 

3) Snowboardový kurz - bude také probíhat na sjezdovce na Harusově kopci 

Doprava: vlastním autobusem 

Termín:  Pondělí 13. 2. – pátek 17. 2. 2023 

Podmínky a finance: 

1) Běžecký kurz – povedou učitelé naší školy – Mgr. Odehnalová, Mgr. Fabík 

a) Potřebné vybavení   

- lyže, boty, hole, čepice, rukavice + vhodné lyžařské oblečení 

- vybavení zajistí rodiče  

- nezapomenout na vosky pro mazání lyží (stačí pro skupinu žáků) 

b) Cena – pouze za autobus – asi 400,- Kč/týden 

 

2) Sjezdařský kurz – povede Mgr. Antonín Klusák, max. 15 žáků   

a) Potřebné vybavení: 

- lyže, boty, hole, přilba, rukavice, brýle, vhodné lyžařské oblečení 

- vybavení zajistí rodiče nebo škola - v půjčovně přímo pod kopcem je předběžně 

dohodnutá cena 100,- Kč/den za komplet 

- je možné použít i vlastní lyže – nutný doklad o seřízení lyží!! 

b) Skipas – lanovka – 260,- Kč/den 

c) Autobus asi 400,- Kč/týden 

 

3) Snowboardový kurz – povede Mgr. Renata Hallová, max. 15 žáků 

a) Potřebné vybavení  

- snowboard, boty, chrániče, rukavice, přilba, brýle, vhodné oblečení 

- vybavení zajistí rodiče nebo škola - v půjčovně přímo pod kopcem je předběžně 

dohodnutá cena 100,- Kč/den za komplet 

- je možné použít i vlastní snowboard – nutný doklad o seřízení!! 

b) Skipas – lanovka – 260,- Kč/den 

d) Autobus asi 400,- Kč/týden 

 

Přihlášky přinesou děti domů po Vánocích, prosím, vyplnit a odevzdat Mgr. J. Fabíkovi 

 

 

 

 



Program dne: 

7:30 odjezd ze školy 

8:30 – 12:30 výuka  

12:40  odjezd z NMnM 

13:30 – 14:00 oběd ve škole 

 

Teoretická výuka proběhne v rozsahu 3 hod. - ve škole, v době od 25. 1. do 10. 2. 2022. 

 

Další informace: 

- svačina, pití z vlastních zásob nebo v bufetu u sjezdovky 

- kurz je přednostně pro žáky devátého ročníku (zařazení do jednotlivých kurzů systémem 

„Kdo dřív přijde, ten dřív mele!“) 

- žáci z osmé třídy budou vybráni opět systémem „Kdo dřív přijde, ten dřív mele!“ 

                                                                                             S pozdravem Mgr. Josef Fabík  


