
 

KURZ LYŽOVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

ŠKOLA: ZŠ Zaječice 

MÍSTO: Ski areál Hlinsko 

DOPRAVA: Autobusová doprava od základní školy do Ski areálu Hlinsko a zpět k 
základní škole.  

POPIS KURZU: Kurz lyžování pro děti ze základních škol je realizován ve 4 lekcích. 
Jedná se o skupinovou výuku lyžování nebo snowboardingu, kde je maximálně 5 dětí 
na jednoho instruktora. Každá lekce má dvě vyučovací hodiny po 50 minutách čistého 
výukového času. Během každé lekce je zařazena přestávka na pití. Přestávka není 
započtena do čistého výukového času. Při první lekci proběhne rozřazení do 
dovednostních úrovní Zelenáč, Mazák, Borec a Expert. Zde prosíme rodiče, aby nám 
pomohli s počátečním rozřazením vyplněním dotazníku, který budeme zasílat před 
zahájením kurzu. V dotazníku je nutné vyplňovat informace zcela objektivně a 
pravdivě. Dotazník bude doplněn o ilustrační videa. Správným vyplněním dotazníku 
nám pomůžete zařadit dítě do správné dovednostní úrovně a my budeme moci věnovat 
výukový čas při první lekci výuce a ne rozřazování.  Cílem kurzu je seznámit děti s 
pohybem na sněhu, naučit je základním lyžařským nebo snowboardovým 
dovednostem, naučit je pravidlům chování na sjezdových tratích a pokročilé 
lyžaře/snowboardisty zdokonalit v jejich lyžařských/snowboardových dovednostech. 
Zázemí pro převlékání, toaletu a občerstvení máme ve Ski Restaurantu přímo pod 
sjezdovkou. Během kurzu budou pořizovány fotografie, které budou vkládány na 
rajce.idnes.net. K účtu na rajčeti budou mít přístup pouze rodiče přihlášených dětí a 
pedagogičtí pracovníci z příslušných škol. Rodiče dětí, jejichž základní škola bude 
jezdit v odpoledních hodinách, budou vždy informováni o přesném čase příjezdu k 
základní škole formou sms. 

TERMÍNY:  čtvrtek odpoledne v termínech 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2. 2023 

ODJEZD DĚTÍ: ve 13:00 hod od základní školy 

Vybavení si ráno děti nechávají v prostoru u šaten.  
 
Děti navštěvující školní družinu musí mít odevzdaný a podepsaný lísteček se 
souhlasem zákonného zástupce o uvolnění dítěte ze školní družiny z důvodu účasti 
na lyžařském kurzu.  Lísteček musí obsahovat data uskutečnění lekcí a pověření 
pracovníka LŠ Ski Fanatic. 

PŘÍJEZD: v 16:45 hod k základní škole 

S SEBOU: Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě 
musí mít helmu, lyžařské brýle (nepovinné), lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce 
postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy případně snowboard a snowboardové boty, 
teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře 
(nepovinné, pouze doporučené). Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, 



 
příjmení a název ZŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena 
štítkem se jménem a příjmením a názvem ZŠ. Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte 
je prosím do vaků. Lyže i lyžařská obuv/snowboard a snowboardová obuv musí být 
také označena jménem, příjmením a názvem ZŠ. Nezapomeňte nejpozději v den první 
lekce odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží (platnost 
dokladu nesmí být starší než jeden rok) nebo čestné prohlášení zákonných zástupců, 
že lyže a vázání jsou v odpovídajícím technickém stavu a vázání bylo odborně 
seřízeno. Zákonný zástupce na sebe bere veškerou odpovědnost v případě vzniku 
škodní události v důsledku špatného seřízení vázání. 

 
Prosím nedávejte dětem hůlky, dětem budou hůlky zdarma zapůjčeny dle 
potřeby! 
 
Prosíme rodiče dětí ze ZŠ Zaječice, aby označili tašky dětí s vybavením žlutou 
stuhou nebo žlutým provázkem. 
 
ZAPŮJČENÍ VYBAVENÍ: S potvrzením o přihlášení na kurz je možné využít 
zvýhodněné nabídky celosezónní výpůjčky lyžařského vybavení v půjčovně Wiki ve 
Slatiňanech.  

PLATBA: Kurzovné ve výši 3.799,- Kč, uhraďte dle fakturačních údajů.  

Po domluvě je možné hradit kurz na splátky nebo posunout splatnost faktury. 

PŘIPOJIŠTĚNÍ: Připomínáme možnost připojištění k lyžařským kurzům. Připojištění 
je za 150,-  Kč a je v tomto rozsahu: 

● Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 100 000,- Kč; 
● Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu - 250 000,- Kč; 
● Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) - 200,- 

Kč/den; 
● Úrazové pojištění – denní odškodné - 100,- Kč/den; 
● Pojištění stornovacích poplatků – 80 % (v případě neúčasti na některé z lekcí 

ze zdravotních důvodů, je na základě sjednání připojištění možné požadovat 
vrácení finanční částky ve výši až 80% z nákladů na jednu lekci. Každá lekce je 
takto pojištěna zvlášť.  

Pokud máte o připojištění zájem, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. 

V případě nemoci nebo jiného důvodu absence na lekci peníze nevracíme. Je možné 
čerpat náhrady od pojišťovny nebo si lekci nahradit dle níže popsaných pravidel. 

NÁHRADY: Náhradní hodinu lyžování je možné absolvovat s jinou MŠ/ZŠ nebo jako 
hodiny v běžném provozu lyžařské školy. 

1. Náhradní hodina s jinou MŠ/ZŠ 

● V případě, že dítě chybí na výuce lyžování v rámci kurzu pro MŠ/ZŠ, může si 
promeškanou výuku nahradit s jinou MŠ/ZŠ 



 
● Při náhradní hodině nezajišťujeme dopravu do ski areálu. Zákonný zástupce si 

musí dítě do ski areálu dovést a po výuce ho zase odvést 
● Náhradní výuka probíhá vždy v předem domluveném termínu a čase. Termín a 

čas si zákonný zástupce domluví telefonicky nebo emailem s pracovníkem 
kanceláře LŠ 

● Prosíme rodiče, aby nám v tomto případě předali dítě připravené v lyžařské 
výstroji a výzbroji.   

2. Náhrady v rámci běžného provozu LŠ 

● V případě, že dítě chybí na výuce lyžování v rámci kurzu pro MŠ/ZŠ, může si 
promeškanou lekci nahradit formou účasti v dětské skupinové výuce s Tygříkem 
Tomem- výuku je nutné rezervovat předem. Za jednu promeškanou lekci je 
jedna dětská skupinová výuka zdarma.  

● Za jednu promeškanou lekci má účastník kurzu nárok na jednu individuální 
hodinu s doplatkem 400,- Kč. 

● Za dvě promeškané lekce má účastník kurzu nárok na jednu individuální hodinu 
zdarma, výuku je nutné rezervovat předem.  

 

Promeškanou lekcí se myslí neúčast na dopoledním/odpoledním bloku kurzu lyžování 
pro MŠ/ZŠ. Náhradní hodinou je myšleno 50 minut v rámci individuální výuky nebo 90 
minut v rámci dětské skupinové výuky.  

Sleva v LŠ Ski Fanatic s.r.o. v sezóně 2022/2023: Každý účastník kurzu 
lyžování/snowboardingu pro mateřské a základní školy v letošní sezóně má nárok na 
10% slevu na výuku v lyžařské škole Ski Fanatic ve ski areálu Hlinsko. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: Kancelář Ski Fanatic s.r.o. 775 022 650, 
email: info@skifanatic.cz, web: www.skifanatic.cz 

O veškerých změnách Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu či telefonu 
uvedeném při přihlášení. Zkontrolujte si prosím údaje v rezervačním systému. 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

Tým Ski Fanatic 

 

mailto:info@skifanatic.cz
http://www.skifanatic.cz/

