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Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje 

 

Lyžařský kurz pro žáky 7 .- 8. ročníku ve školním roce 2022/23 

 
Místo:     Pec pod Sněžkou Krkonoše   

Bouda Racek      www.boudaracek.cz   

 

Termín:  15.1. - 21.1. 2023 (neděle – sobota)  

 

Cena:         4500,- Kč    +  vleky  
 Se závaznou přihláškou se skládá minimální záloha 2000,- Kč a to v den odevzdání přihlášky 

(pro 7. třídy 3. 10. 2022, pro 8. třídy 4. 10. 2022) hotově od 7:00 v kanceláři školy. Doplatek 

je nutno uhradit nejpozději do 20. prosince 2022, bezhotovostně na účet školy. (Je tedy možno 

např. složit každý měsíc libovolně vysokou splátku, nebo s přihláškou zaplatit celou částku.)  

Po návratu bude provedeno vyúčtování a vrácen případný přeplatek. Jedná se o zdravotní 

pobyt, na který může rodičům přispět zdravotní pojišťovna, případně zaměstnavatel.                        

Číslo účtu školy:  218 70 50 217 / 0100 - do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte, LVZ. 

V ceně nejsou platby za vleky, které si budou žáci hradit samostatně na lyžařském kurzu. 

Cena bude  maximálně 3000,- Kč, týká se zdatného lyžaře od 12-ti let (skipas 6 dní) + 50,- Kč 

vratná záloha na plastovou kartu. Cena za vleky je s výraznou slevou oproti běžnému tarifu a 

je platná pouze pro školní skupinu a při hromadném zakoupení. Není proto možné využívat 

bodové jízdné, nebo zakupovat jízdenky postupně pro každého účastníka kurzu.  

 

Ubytování a strava: 
Stravování je pro děti zajištěno 3x denně včetně pitného režimu po celý den. 
 

Lyžařský areál: 
Pec pod Sněžkou (830 – 1215 m.n.m.) patří do největšího SkiResortu Černá Hora – Pec. 

Samotný areál v Peci nabízí 12,5 km sjezdovek včetně dvou čtyřsedačkových lanovek.. V 

areálu je 35% modrých sjezdovek a také nabízí využít mimo jiné trať s časomírou pro 

uspořádání závodů. 
 

Organizace kurzu: 
 Kurz je zaměřený především na základní a pokročilou výuku sjezdového lyžování. Proto 

žáci, kteří s námi jednou na lyžařský kurz poprvé budou mít s sebou povinně lyže a podle 

vlastního zájmu i snowboard. V kurzu je zařazena též výuka snowboardingu pro případné 

zájemce z řad žáků. Výuka lyžování je zaměřena na výuku začátečníků až po pokročilé 

carvingové lyžování. Úplní začátečníci projdou nejprve školu základního lyžování. Pokročilí 

stihnou kombinovat lyžování i snowboarding.  

Na kurzu je zajištěn dostatečný počet instruktorů školního lyžování a snowboardingu. Žáci 

jsou rozděleni do družstev dle úrovně lyžování. Kurzu se může zúčastnit pouze žák školy, 

který nemá závažné výchovné problémy během školního roku.  

 

Povinné vybavení pro lyžařský kurz: 
Sjezdové lyže, obuv a helma!!! – vše je možno zapůjčit ve sportservisech - doporučujeme 

však zamluvit co nejdříve a řádně vyzkoušet. Snowboard dle zájmu, pouze pro ty, kteří prošli 

základy lyžování. V případě snowboardistů též povinně chránič páteře, event. zápěstí.(Větší 

úrazovost při výuce na snowboardu při horších sněhových podmínkách) 
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