
LYŽAŘSKÝ KURZ 

Střední zemědělská škola Čáslav 
1. Kurz: žáci 1. ročníků – termín 07.03. – 11.03. 2022 

2. Kurz: žáci 2. a 3. ročníků – termín 14.03. – 18.03. 2022 

 

Lyžařský kurz se uskuteční ve výše uvedených termínech (pondělí až pátek) ve Velké Úpě 

v Krkonoších na Čáslavské chatě. Stravování je zajištěno formou plné penze (začínáme 

večeří, končíme obědem + balíček na cestu). 

 

Cena kurzu: 6.000,- Kč.  

 

V ceně je zahrnuto: 

                         plná penze  

                         ubytování 

                         doprava 

                         permanentka (s ohledem na aktuální ceník) 

 

Cena nezahrnuje:  

               sjezdové vybavení (lyže, boty, hůlky, helma) 

               další úrazové pojištění 

 

O případném přeplatku budou studenti informováni a bude k vyzvednutí ve stanoveném 

termínu v účtárně školy u p. Kluhové. V případě nedoplatku je nezbytné doplatit požadovanou 

částku přímo na kurzu (s ohledem na typ permanentky). Proto je potřeba mít s sebou finanční 

rezervu. 

 

 Organizační pokyny pro účastníky lyžařského výcviku:  
 

• odjezd: 07.03. 2022 popř. 14.03. 2022 (pondělí) v 8:30 hod. od budovy školy  

• žáci se dostaví k účtárně školy v 7:45!  

• příjezd: 11.03. 2022 popř. 18.03. 2022 (pátek) mezi 16. a 17. hodinou  

• účastníci mají základní školní pojištění, které se vztahuje i na školní akce typu LVK,    

       zároveň doporučujeme, aby v případě zájmu bylo sjednáno pojištění vlastní 

 

Co vzít s sebou:  
 

• vybavení na sjezdové lyžování (boty, lyže, hůlky, přilbu, brýle)  

• z bezpečnostních důvodů jsou povinné lyžařské přilby a hůlky!  

• kartičku zdravotní pojišťovny 

• doporučujeme také přiložit potvrzení o seřízení vázání ze servisu, v  

případě úrazu je dokladem pro pojišťovnu!!  

• kapesné (zodpovídá si žák sám) 

• zimní oblečení – bunda, kalhoty, termo-prádlo, čepici, rukavice, (pláštěnka)    

• doporučujeme vše ve dvou párech (dopolední a odpolední výcvik) 

• obuv do sněhu 

• obuv na přezutí, pohodlné oblečení pro pobyt v chatě, hygienické potřeby   



LÉKY 

• v případě pravidelného užívání, předem nahlásit vedoucímu    

   kurzu, zdravotníkovi, zároveň se individuálně domluvit na jejich užívání a   

podávání 

STRAVA  

• v případě intolerance, alergie, diety se student před odjezdem    

     individuálně domluví s vedoucím kurzu (nejpozději 14 dní) 

 

Pro účastníky platí, po celou dobu lyžařského výcviku, školní řád.  
 

• škody způsobené během pobytu budou dány studentům k náhradě  

• studentům je zakázáno opouštět chatu bez souhlasu vedoucího kurzu 

• v době od 22 hod do 6 hod ráno je nařízen noční klid  

• ostatní dle režimu kurzu 

• za elektroniku (tablety, notebooky aj.) si studenti během celého pobytu     

    zodpovídají sami, v případě poškození nebo ztráty škola nenese žádnou zodpovědnost 

 

Důležité upozornění:  

Na lyžařském výcviku je přísný zákaz kouření a požívání alkoholu nebo jiných 

návykových látek! Za hrubé porušení školního řádu odjíždí student domů – odvoz zajistí 

zákonní zástupci – bez nároku na vrácení zaplacené ceny kurzu. Případná další 

kázeňská opatření vyplývající ze závažného porušení školního řádu se budou řešit po 

ukončení lyžařského výcviku na půdě školy. 

 

Před odjezdem každý student u autobusu odevzdá vedoucímu kurzu:  
 

• Zdravotní list účastníka (bezinfekčnost s lékařským potvrzením, popř. potvrzením   

  zákonného zástupce o jeho způsobilosti s datem zahájení kurzu) 

• Prohlášení o seřízení lyžařského vázání (servis, popř. zákon. zástupci)  

• Podepsané organizační pokyny  

• Kartu ZP, popř. další pojištění 

 

Pozn.: Bez těchto náležitostí nebude student zařazen do kurzu. 

 

Informace ohledně COVID19: 
https://www.edu.cz/informace-msmt-o-podminkach-ucasti-na-lyzarske-vychovne-vycvikovem-

kurzu-organizovanem/ 

https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/skoly-v-prirode-skolni-vylety 

 

 

Pozn: Předpokládáme, že opatření se budou v druhé polovině měsíce února a první 

polovině měsíce března měnit. Vycházet tedy budeme z aktuálních informací, o kterých 

budeme žáky informovat na začátku týdne před odjezdem. 



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------  

 

 

 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s organizačními pokyny  

Jméno, příjmení a třída:  

Podpis studenta:                                Podpis zákonného zástupce:  

Datum:                                                Mobilní telefon: 

___________________________________________________________________________

_____________  

 


