
Lyžařský výcvikový kurz Rališka 2022 

Informace pro žáky a zákonné zástupce 

prosím čtěte až do konce 

V letošním školním roce 2021 – 2022 organizuje naše základní škola tradiční lyžařský výcvikový kurz (LVK) 
pro žáky/yně/7. ročníků. Účast žáka/yně/ na lyžařském výcviku není povinná a rodič své dítě přihlašuje 
formou závazné přihlášky, v jejímž textu vyjádří svůj souhlas nebo nesouhlas s účastí žáka na 
lyžařském výcviku.  

PLATBA LVK: 
Platba LVK mohla být rozdělena na 2 splátky. 
Bankovní spojení: 86-5898980297/0100 
Do variabilního symbolu napište opět prosím kód žáka (mají ho mít v žákovské knížce)  
na konci je identifikační číslo LVK 6. 
Do zprávy prosím napište jméno, příjmení a třídu vašeho dítěte. 
 

1) 2000,- do 19.11.2021 
2) 1500,- do 11.2.2022 

Prosím dodržte termín druhé platby!!! 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
Cena: 3 500,- Kč  

v této ceně je zahrnuto ubytování, stravování (plná penze a pitný režim, 3 x denně + svačinka) doprava, 

skipas na vleky na celou délku pobytu. 

 

VÝZBROJ a VÝSTROJ: 

Při výcviku používají žáci své lyžařské vybavení, které má certifikát o způsobilosti a seřízení lyží od odborné 

firmy. Tuto službu nabízí níže jmenovaná firma SKICENTRUM Třinec 

 

Celou lyžařskou výzbroj je možné si vypůjčit na třinecku ve SKICENTRUM3NEC (www.skicentrum3nec.cz) 

nebo v R.C.OPTIMAL v Třinci na Sosně (www.rcoptimal.cz) 

 

ZDRAVÍ: 

Podmínkou účasti žáka na kurzu je výborný zdravotní stav potvrzený dětským lékařem, který na požádání 

rodičů vypracovává „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na lyžařském výcviku.“  

Bez tohoto posudku se žák nesmí lyžařského výcviku zúčastnit. Formulář posudku dostanou děti do ruky a 

je také k dispozici ke stáhnutí na stránkách školy v sekci Kurzy a zájezdy → LVK. 

 

Na LVK nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, a žák, který by 

mohl ohrozit zdraví ostatních spolužáků.  

 

Při závažném onemocnění, či vážnějším úrazu přímo na LVK, je dítě posláno domů – zákonný zástupce si 

nemocného žáka vyzvedne osobně!! 

 

Žáci, užívající pravidelně léky, odevzdají v den odjezdu vyučujícímu Tv soupisku o užívání, který je předá 

zdravotnickému dozoru a ten dohlédne na předepsané užívání. 

Žák/yně/, kteří mají lékařsky potvrzenou intoleranci (alergii) na jakoukoli potravinu, nahlásí předem, co 

nemůžou jíst, abychom tuto informaci mohli nahlásit předem ve středisku. 

http://www.rcoptimal.cz/


ROZDĚLENÍ TŘÍD DO SKUPIN A TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH LVK: 

7.A, 7.B  
20.2. – 25.2.2022 (neděle - pátek) 

sraz u tělocvičny školy:   neděle 20.2.202          8:45 

odjezd autobusem do střediska:  9:00  

návrat k tělocvičně školy:   pátek 25.2.2022 přibližně v 14:30 (přesný čas bude upřesněn) 

místo ubytování:   Rališka Pekárny, Horní Bečva 

místo lyžařského výcviku:   Ski areál Rališka, Horní Bečva 

 

7.C, 7.D   
27.2. -  4.3.2022 (neděle  – pátek) 

sraz u tělocvičny školy :   neděle 27.2.2022  8:45 

odjezd autobusem do střediska:  9:00  

návrat k tělocvičně školy:   pátek 4.3.2022    přibližně 14:30 (přesný čas bude upřesněn) 

místo ubytování:   Rališka Pekárny, Horní Bečva 

místo lyžařského výcviku:   Ski areál Rališka, Horní Bečva 

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVA: 

Ubytovaní budeme v rekreačním středisku Rališka Pekárny, Horní Bečva 

http://raliska.unigeo.sweb.cz/raliska.htm 

Středisko je vzdáleno asi 200m od ski areálu. 

Ubytování: 

Pokoje jsou většinou pro 4 osoby, se sociálním zařízením na každém pokoji. 

V areálu střediska je dětem k dispozici bufet, kde si děti mohou koupit nějakou dobrotu. 

Strava:  

Snídaně – švédský stůl 

Teplé obědy a večeře 

Svačiny – ovoce 

Pitný režim po celý den 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK: 

Lyžovat budeme ve Ski areálu Rališka, Horní Bečva. 

https://www.raliska.cz/o-ski-arealu-raliska 

Na webových stánkách Ski areálu jsou k dispozici i kamery, na kterých můžete sledovat dění na sjezdovce. 

Kvůli covidové situace neproběhne letos osobní schůzka ohledně LVK. 

Informace o LVK rodičům budou předány prostřednictvím Bakaláře, webových stránek školy, další případné dotazy 

budou řešeny osobně nebo online.  

ŽÁCI ODEVZDAJÍ V DEN ODJEZDU PŘED NÁSTUPEM DO AUTOBUSU: 

Potvrzení o negativním PCR testu – NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 72 HODIN  

                                                                 (test platí pro celou dobu pobytu i na sjezdovce) 

Bezinfekčnost – PODEPSAT DEN PŘED ODJEZDEM RODIČI 

Zdravotní způsobilost potvrzenou dětským lékařem – POTVRZENO DĚTSKÝM LÉKAŘEM 

Potvrzení o seřízení lyží – POTVRZENÍ OD ODBORNÉ FIRMY 

Podepsaný Řád lyžařského kurzu – SE KTERÝMI SE SEZNÁMILI RODIČE I ŽÁCI  

Bez těchto potvrzení nemůže žák/yně/ odjet na LVK. 

http://raliska.unigeo.sweb.cz/raliska.htm
https://www.raliska.cz/o-ski-arealu-raliska

