
Informační pokyny pro rodiče a studenty lyžařský kurz  

SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 

Termín LVVZ: I. ročníky 11.1.-15.1. + 25.1–29.1. 2021 /pondělí až pátek/.  

Studenti mohou využít sjezdové lyže, běžecké lyže, snowboard, každý předem 

nahlásí, na co se přihlásí!! Možnost kombinovat. Která třída pojede v prvním 

nebo druhém termínu se rozhodne podle počtu přihlášených a na co pojedou. 

Možnosti a předběžná cena:  

1/ Cena za ubytování, stravování a dopravu –2.000,- Kč – nutno zaplatit 

do 30.11.2020! 

cena za ubytování, stravování a dopravu =2000,- Kč 
 

Bankovní spojení na úhradu poplatku za lyžařský výcvik: Komerční banka Kostelec nad Orlicí 

 

číslo účtu                 19-1412910267/0100 

 

variabilní symbol   3240300   

 

zpráva pro příjemce             zadejte jméno žáka 

Účastnický poplatek je možné zaplatit každé pondělí na sekretariátu školy u 

paní Ontlové proti potvrzení nebo přes účet. Při nezaplacení poplatku do 

stanoveného termínu nebude žák do výcviku zařazen. 

Tato cena je celková jen pro ty studenty, kteří pojedou jen na běžky!!! /možnost 

zapůjčení běžek – 200,-Kč na kurz/. 

2/ Ti, co pojedou na lyže nebo na snowboard si na kurz připraví 1.500,- Kč za 

permanentku na vlek. Peníze na permanentku si studenti připraví na kurz. 

Zaplatí v týdnu před kurzem vedoucímu kurzu – Petr Novotný. 

 

Odjezd na LVVZ: od školy – pondělí sraz v 7:30, naložení materiálu, v 8::00 odjezd 

Příjezd z LVVZ: ke škole v pátek do 14:00 hodin 

Autobus pojede po trase: Kostelec nad Orlicí - - Solnice – Skuhrov nad Bělou – Deštné 

v Orlických horách 



 

Doporučené potřeby na lyžařský kurz 

 

Sjezdové vybavení – kombinéza nebo teplá bunda, šponovky nebo lyžařské kalhoty 

Běžecké vybavení – šusťáková souprava (tenká) nebo speciální oblečení na běžky 

Sjezdové lyže, hůlky, obuv 

Běžky, běžecké hůlky (možnost půjčit ve škole) 

Běžecká obuv (možnost půjčit ve škole) 

Vosky na sjezd a běžky včetně vosků v tubě (skare a klistry) 

Dvě zimní čepice 

Dvoje rukavice 

Lyžařské brýle 

Brýle proti slunci 

Prádlo dle potřeby 

Troje silné ponožky nebo podkolenky 

Krém na obličej, Krém na ruce – nejlépe modrá indulona 

Přezůvky, hygienické potřeby 

Doporučujeme přibrat: náplast, psací potřeby, dobré společenské hry, léky (užíváte-li nějaké), 
elastický obvaz, občanský průkaz a dobrou náladu 

Možnost nákupu: - potraviny, nápoje, cukrovinky v místě pobytu 

- nebrat si rychle se kazící potraviny 

- jídlo pouze na cestu 

Nezapomenout vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti a 
potvrzení o kontrole bezpečností vázání 

(od servisní firmy nebo od rodičů viz. příloha) 
 

Ubytování: Chata Penzion sport –     Deštné v Orlických horách 

 Zahájení stravování: pondělní večeře 

Ukončení stravování: páteční snídaně  

 

Vleky: Týdenní permanentka stojí 1390,- Kč + 100,- Kč vratná záloha (výrazná sleva pro školní kurzy) 

Rámcová náplň kurzu: Základní výcvik na sjezdových, běžeckých lyžích a snowboardu. 

Poznávací činnost v Orlických horách, přednášky a besedy (bezpečnost na horách – horská 

služba, historie lyžování, výstroj, výzbroj a první pomoc), promítání tématických a institutážních 

filmů, společenský program. 

Pedagogický dozor: Dle potřeb provozu školy, vždy vedoucí kurzu a potřebný počet 
instruktorů (Petr Novotný, Ruprich…. /+ běžky instruktor 

Kurz je povinný pro všechny studenty, je náplní vzdělávacího školního programu v prvních 
ročnících. Student se může omluvit pouze ze zdravotních důvodů /nutné potvrzení od 
lékaře/, výjimečně z rodinných důvodů po konzultaci s třídním učitelem a vedoucím 
kurzu!!!                                                                                                                                                
Vedoucí kurzu Petr Novotný – Mobil: 605239242 



PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM ŽÁKA DO LYŽAŘSKÉHO 

VÝCVIKU 

 Souhlasím s účastí mého syna/dcery ………………………………………………………. 

 

na pobytovém lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách,  

 

v předpokládaném termínu: ………………………………………. v délce 5 dnů.  

Na lyžařský výcvik vybavím svoje dítě dle doporučení školy. V případě zvláštních okolností, zejména 

onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem 

společného návratu.  

Kontaktní telefonní čísla rodičů nebo jiných pověřených osob: 

 

telefonické spojení …………………………   jiné spojení ………………………………… 

Jsem si vědom(a) toho, že na lyžařský kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto 

pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto 

skutečnostech odevzdám před odjezdem (prohlášení o bezinfekčnosti). 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: 

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, ...) 

 

Při odjezdu na lyžařský kurz zajistím, aby syn/dcera měl/a 

- průkaz zdravotní pojišťovny 

- léky, které dítě pravidelně užívá  

Prosím uveďte, na co žák/ žákyně/ pojede: 

Lyže 

Snowboard 

Běžky vlastní 

Zapůjčené běžky /uveďte velikost bot/ 

 


