
Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd (LVVZ) 

 

Termín:9.3.2020 – 13.3.2020 

Cena: cca  3000,- Kč / ubytování, strava, vleky, doprava hrazena SRPŠ 

(ţáci, kteří nezaplatili příspěvek SRPŠ, uhradí dopravu sami, kdy částka 

bude strţena ze zálohy na LVVZ).  Předpokládá se, ţe se určité mnoţství 

peněz se vrátí nazpět, avšak výše částky záleţí převáţně na aktuálních 

cenách permanentek a mnoţství vyjeţděných bodů. 

 

Místo:Obec Bílá – Učiliště SŠED F-M 

  - ubytování na učilišti SŠED F-M,plná penze (včetně svačinek a 

celodenního pitného reţimu), moţnost různých volnočasových aktivit, 

technický sníh, vyučovat se bude jen sjezdové lyžování 

 

Poznámka: Nutno individuálně zajistit a seřídit lyţařskouvýzbroj, 

bezpečnostní vázání a vhodnou lyţařskou obuv. Ţáci musí předloţit buď 

potvrzení servisu, nebo potvrzení rodičů o seřízení vázání. Helma je 

povinná. 

 

Termíny plateb: 

Do 16.12.2019 je nutno zaplatit zálohu 1000,- 

Částku 3000,- je moţno uhradit také najednou rovněţ v prosinci. Jinak po 

zaplacení prosincové zálohy je nutno uhradit zbývající částku najednou a to 

nejpozději do 21. 2. 2020.Platba bude probíhat bezhotovostně na účet školy 

136 065 612/0300. Variabilní symboly budouţákům předány třídními 

učiteli a do poznámek v internetovém bankovnictví moţno uvést třídu, 

zkratku LVVZ či jméno dítěte.Pokud se závazně přihlášený ţák odhlásí 

z LVVZ 2020 z jiných, neţ váţných zdravotních důvodů, či za sebe nenajde 

náhradu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% celkové částky – 

tedy 1500,- 

 

Po závazném přihlášení a ukončení náboru na lyţařský kurz obdrţíte další, 

jiţ podrobné informace o LVVZ 2020. Návratku závazné přihlášky na 

LVVZ 2020 odevzdejte nejpozději do konce měsíce listopadu 2019. 

 

Zde odstřihněte…….……………………………………………  

Návratka 

 

Závazně přihlašuji svého syna (svou dceru) …………………………….  

 

ze třídy ……………na LVVZ březen2020. 

 

Ve  ……………………………………….…, dne ………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte………………………………………… 

 

Pozn: Jsem si vědom/vědoma důsledků vyplývajících z odhlášení dítěte 

z LVVZ 2020 z jiných, neţ váţných zdravotních důvodů a tudíţ nutnosti 

najít za dítě náhradníka, nebo uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové 

zálohy na kurz. 



Lyžařský kurz 2020 

 

Upozorňuji, že se jedná o výběrovou a nikoliv povinnou školní akci, 

proto mohu kdykoliv z pozice vedoucího kurzu vyřadit kteréhokoliv 

žáka, který nebude splňovat následující podmínky pro účast na LVVZ 

2020: 

1) Slušné chování ve škole a dobrý prospěch 

2) Pravidelná účast ve všech vyučovacích hodinách a tomu 

odpovídající absence 

3) Dobrý zdravotní stav, který nebude překáţkou k absolvování tohoto 

fyzicky velmi náročného kurzu 

4) Souhlas třídního učitele a ostatních vyučujících s účastí na kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


