
 
 

 

 

Termín: II.B 4. 2. - 11. 2. 2023 

 

Vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Hakl   

                           tel.: 724 518 852 

 

Náplň kurzu: 

Sjezdové a běžecké lyžování. 

 

 

Odjezd: z parkoviště u zadního vchodu školy v 12:30 – sraz v 12:00   

Příjezd: okolo 12.00 hod. – parkoviště u zadního vchodu školy (u květinářství)  

               (upřesněno před termínem odjezdu) 

 

Cena kurzu: 5 500,-Kč (bližší informace viz níže) 

 

Seznam věcí: 
Do obalu: sjezdové a běžecké lyže s příslušenstvím svázané řemínky 

 

- oblečení pro pobyt v hotelu + přezůvky (umístit na vrchu zavazadla)  

- teplou obuv na hory 

- 2x oblečení na sjezdové lyžování, 1x oblečení na běžky /rukavice, čepice, šála, 

lyžařské a sluneční brýle, elasťáky či punčocháče – popř. termoprádlo, trička, mikiny,  

- spodní prádlo / ponožky, podkolenky, pyžamo 

- hygienické potřeby + krém na obličej 

- láhev na pití, psací potřeby, vosky, malý batůžek 

- igelitový sáček do autobusu 

- PRŮKAZKA ZP - ORIGINÁL   

- kurz začínáme obědem, končíme snídaní  

- PENÍZE NA VLEKY – asi 2 000,-Kč + kapesné 

- COVID 19 – očkování, prodělání, PCR test  

 

 
 

 

 

 



Informace o placení 

 
II.B 
        Vážení rodiče,  
Váš syn / dcera/ se v tomto školním roce zúčastní lyžařského kurzu II. ročníků.  
/ dle Školního vzdělávacího plánu/ . Pro žáky je zajištěn pobyt v Chatě Ořovský 
v Železné Rudě na Šumavě v termínu 4 – 11. 2. 2023. Cena kurzu je asi 5 500,- Kč, 
v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, plná penze. Zálohu ve výši 2 500,- Kč nutno  
zaplatit do 31. října 2022, doplatek 3 000,- Kč do 15. 12. 2022 na účet školy (možno zaplatit i 
celkovou částku najednou). V ceně není zahrnutý  skipas cca 2 000,- Kč. 
! Vzhledem k nejistým cenám energií se cena kurzu může změnit !  
Z lyžařského kurzu uvolňuje pouze p. ředitelka po podané žádosti. (převážně ze zdravotních důvodů.)  
Náplní kurzu je sjezdové a běžecké lyžování. Bližší informace obdrží žáci (rodiče) později.  
 
 

Informace k platbě: Číslo účtu: 2187330227/0100 

                                Var. symbol: 41122023 

!!! Jméno a třídu studenta do zprávy pro příjemce – velmi důležité!!! 

 


