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Vážení rodiče,                           
žáci 7. ročníku se podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Slušovice mohou zúčastnit LYŽAŘSKÉHO 
VÝCVIKOVÉHO KURZU (LVK). Tento kurz je určen všem žákům 7. tříd. Úroveň lyžařských dovedností není důležitá. 
Výcvik je organizován v družstvech od úplných začátečníků až po zdatné lyžaře a vedou jej instruktoři z řad učitelů ZŠ 
Slušovice a externí instruktoři s platným osvědčením pro tuto činnost.  
V letošním školním roce se bude LVK konat opět ve středisku KASÁRNA https://kasarnejavorniky.sk/. Jde o 
tradiční lyžařské středisko v Javorníkách s terény pro všechny lyžaře. Středisko je vybaveno dvěma vleky Tatrapoma 
a menšími vleky pro začátečníky a děti. Sjezdovky jsou technicky zasněžovány. Ubytování je zajištěno v Horském 
hotelu FRAN ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Účastníkům je k dispozici hotelový 
bazén. Chci Vás informovat o základních faktech letošního kurzu. 

Termín: 13. – 18. ledna 2019 
Ubytování: Horský hotel FRAN https://www.hotelfran.cz/ 
Stravování: plná penze, pitný režim 
Cena ubytování, plná penze: 490,- Kč/den (pětidenní kurz: 2450,- Kč)  
Doprava, rekreační poplatek obci a pojištění (cestovní a úrazové - zahraničí): 550,- Kč (přesná částka bude 
vyúčtována po ukončení kurzu)  
Způsob platby: záloha 1000,- Kč (do 26. října), doplatek 2000,- Kč (v týdnu před odjezdem).  
Cena týdenní lyžařské permanentky: v minulém roce byla cena pro kurzy 45 € + 5 € záloha. Cena pro letošní zimní 
sezonu ještě není zveřejněna, upřesníme. Peníze na lyžařskou permanentku si žáci berou s sebou a budou vybrány 
ihned po příjezdu na hotel. Platba bude probíhat v  € (částka bude upřesněna před odjezdem, dle aktuálního 
ceníku). 
Kapesné: dle uvážení rodičů, ve středisku i na hotelu je možno platit v € i Kč. 
Upozornění: Vzhledem k tomu, že žáci budou pobývat na území Slovenské republiky, musí být všichni 
vybaveni platným cestovním dokladem! Cestovní pas (cena 100,- Kč) nebo občanský průkaz (cena 50,- Kč) 
vystaví MěÚ Vizovice, doba vyřízení 3 - 4 týdny, nutný rodný list dítěte, tel. 777 471 171  
Informace a dotazy: tel. škola 577 983 377, mobil 724 015 885, marek.dlabaja@zsslusovice.cz, osobně v kanceláři 

školy. Sledujte www.zsslusovice.cz. 

V případě Vašeho zájmu prosím o odevzdání závazné přihlášky (návratka - písemný souhlas se zařazením 
žáka do lyžařského výcvikového kurzu) a zároveň zálohy 1000,- Kč do 26. října 2018. 
 
ZŠ Slušovice, 11.10.2018                                                                                   Mgr. Marek Dlabaja, vedoucí LVK 
 
------------------------------------------------------------zde odstřihněte a vraťte do školy----------------------------------------------------- 

 

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM ŽÁKA DO LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKOVÉHO KURZU 

 
Souhlasím s účastí mého syna (mé dcery) ____________________________________________, třída _________ 
na lyžařském výcvikovém kurzu ve středisku KASÁRNA 13. ledna - 18. ledna 2019 a zasílám zálohu 1000,- Kč. 
Osobní údaje budou předány poskytovateli ubytovacích služeb (FRAN, v.o.s., Kopanice 290, 023 56 Makov, 
Slovensko, IČO: 31625789). 
Účastnický poplatek, náklady na dopravu, pojištění a finanční hotovost na zakoupení lyžařské permanentky 
poplatku uhradím podle pokynů školy (viz výše).  
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte během LVK, zajistím jeho individuální odvoz 
domů ještě před stanoveným termínem společného návratu. 
Uveďte prosím telefonní čísla zákonných zástupců, na kterých je může škola po dobu LVK kontaktovat: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Jsem si vědom(a) toho, že na lyžařský výcvikový kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto 
pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech 
odevzdám před odjezdem. 
Předem upozorňuji na zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: (astma, alergie, 
omezení při tělesných cvičeních a sportovních aktivitách, diabetes, ...) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Před odjezdem na LVK odevzdám (vše v týdnu před odjezdem): 

 doplatek 2000,- Kč 

 průkaz zdravotní pojišťovny – kopii 

 potvrzení o bezinfekčnosti a prohlášení rodičů před odjezdem (tiskopis dostanete ze školy) 

 čestné prohlášení rodičů o seřízení lyžařského bezpečnostního vázání (tiskopis dostanete ze školy, potvrzení 
servisu není nutné, odborný servis však doporučujeme) 

 
V ........................................dne................2018                    __________________________________________ 
                                                                                                        podpis zákonného zástupce žáka 
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