
Škola v přírodě s lyžováním

Termín : 26.2.-2.3.2018

Odjezd: 26. 2  cca 8:00 parkoviště u restaurace Japeka v Hradištku.  Sraz v 7:30 

Návrat: 2.3.2018 cca 15:00 tamtéž

Cena: 4.500,- Kč (obsahuje ubytování s plnou penzí vč.pitného režimu, dopravu 
Hradištko- Monínec a zpět, 5-denní lyžařskou permanentku, výuku lyžování 
certifikovanými  instruktory 4 hod denně, doprovodný program, pojištění proti stornu)

Poplatek je ze strany školy nevratný, vrácen bude pouze případný přeplatek, který bude 
znám po vyúčtování akce. Uplatnění vrácení částky se bude provádět u pojišťovny, u které
bude sjednáno pojištění proti stornu. 

Místo konání: Monínec, lyžařský areál

Doprava : smluvním autobusem ( popř individuální)

Ubytování:

Javorka (horní budova)

Dvoupatrová budova nabízí celkem 9 pokojů, z toho 3 s vlastním sociálním zařízením a 6 
pokojů se společným (jedna koupelna a WC pro dva pokoje). Dále je možné využít 
společenské místnosti s televizí pro přibližně 15 osob.

Čertovka ( spodní budova)
Dvoupatrová budova nabízí celkem 10 dvou až čtyřlůžkových pokojů, z toho 4 s vlastním 
sociálním zařízením a 6 se společným (jedna koupelna a WC pro dva pokoje). Lyžařské a 
cyklistické vypavení je možné uložit v lyžárně ve spodním patře.

Stravování: Plná penze včetně svačin a pitného režimu v jednom z ubytovacích zařízení 
( děti z druhé ubytovny budou docházet). Začínáme v pondělí 26.2. obědem, končíme 2.3. 
obědem.

Odpovědný vedoucí: Iva Maxová

Pedagogický doprovod: Jaroslava Dvořáková, Zuzana Brožová, Katuše Mlíkovská, Radka 
Burianová, p. as. Míčková

Pojištění: zajišťuje škola, je zahrnuto v celkové částce za akci

Poznámka: Na akci se vztahuje školní řád. 

Výuka lyžování ( snowboardingu): bude probíhat 2 x denně po dvou hodinách, v pondělí
a pátek pouze dvě hodiny. Výuku zajišťují  instruktoři Ski Monínec.



Důležitá data: -  19.1. odevzdat závaznou přihlášku 

do 9.2:2018 odevzdat potvzení od lékaři o možnosti účasti na zotavovací akci

do 9.2.2018 zaplatit na účet školy částku 4.500,- Kč 

pod v.s.: 26022018 (do poznámky udejte jméno dítěte!!!!)

 

- v den odjezdu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti dítěte + čestné 
prohlášení o seřízení lyžařské výzbroje (popř. potvrzení lyž. servisu) + léky 
atp.  

Seznam věcí ( orientační):  lyžařská výzbroj (lyže, hole, lyžařské boty – přezkové, helma), 
1x oteplováky , 1x zimní bunda, 1x slabší bunda,  kalhoty na ven, tepláky, přezuvky, teplé 
boty do sněhu, 2x čepice,   2x rukavice- teplé, 2x termoprádlo, 2x mikina( svetr), plavky,  
3x teplé ponožky,  trika, spodní prádlo, hygienické potřeby, ručník, kapesné cca. 250,- Kč, 
tužku (popř. penál), batůžek, lahev na pití.   V případě, že chcete děti vybavit mobilním 
telefonem popř. drahými elektronickými hračkami,  šperky apod., za jejich ztrátu škola ani 
pedagogičtí pracovníci nenesou zodpovědnost.



Přibližný režim dne

Den příjezdu- příjezd cca v 11:00; Oběd cca 11.30;  Lyžování, rozdělení do družstev cca 
13.00 – 15.00

ÚT – ČT 
7.30 snídaně, příprava, přesun na svah, 9.30-11.30 lyžování, 11.30 – 13.00 oběd, 13.00-
15.00 lyžování

Den odjezdu - 7.30 snídaně, přípr., přesun na svah, 9.30-11.30 lyžování, 11.30 – 13.30 
oběd, balení, odjezd

denní režim: 
26.2.2018 
7:30 sraz účastníků
7:45 odjezd
11.00 ubytování 
12:00 oběd
12:15-13:15 polední klid
13:30-14:00 přesun na sjezdovku 
14:00-16:00 lyžování včetně rozřazení do družstev
16:15- 16:30 doprava zpět do hotelu
16:30-18:00 program na hotelu pod taktovkou pedagogických pracovníků
18:00 večeře
20:30 Večerka
27.2.-2.3.2018
7:30 budíček
8:00 snídaně
8:15- 9:00 příprava na dopolední výcvik
9:00-9:30 doprava na sjezdovku
9:30- 11:30 lyžařský výcvik
11:30-12:00 doprava do hotelu
12:00 oběd
12:15-13:15 polední klid
13:30-14:00 přesun na sjezdovku 
14:00-16:00 lyžování 
16:15- 16:30 doprava zpět do hotelu
16:30-18:00 program na hotelu pod taktovkou pedagogických pracovníků
18:00 večeře
18:15-20:00 večerní program
20:00-20:30 večerní hygiena
20:30 Večerka
3.2.2018
7:30 budíček
8:00 snídaně
8:15- 9:00 příprava na dopolední výcvik
9:00-9:30 doprava na sjezdovku
9:30- 11:30 lyžařské závody
11:30-12:00 doprava do hotelu
12:00 oběd
12:15- 13:00 balení
13:30 odjezd domů
Cca 16:30 příjezd Hradištko
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