
Základní škola a Mateřská škola Křižanov připravuje ve spolupráci se SKI Klubem 

Velké Meziříčí třídenní lyžařský kurz pro žáky 4. - 5. ročníku. 

 

 

Vážení rodiče,  

předkládáme základní informace k lyžařskému kurzu. Kurz je určen jak pro zcela začínající, 

tak pro pokročilejší lyžaře.  

Termín -  4. - 6. února 2020 . 

Místo - Skiareál Fajtův kopec, Velké Meziříčí;  www.skivm.cz 

Ubytování - chata Na Liškovce, Fajtův kopec, 2 - 5 lůžkové pokoje, společné sociální 

zařízení. 

Stravování - plná penze (5x jídlo), po celý den k dispozici teplý čaj podávaný ve skibaru. 

Cena za stravu, ubytování a třídenní skipas - 1500,-Kč. Doplatek je nutné uhradit 

v termínu 13.1. - 21. 1. 2020 

Doprava – vlastní - předpokládáme využití osobních automobilů rodičů. 

Lyžařský výcvik  - kvalifikovaní instruktoři školního lyžování 

                             -  k dispozici také 2 malé vleky pouze pro děti 

   - výcvik probíhá vždy ve dvou oddělených půldnech. 

 

Lyžařská výzbroj - vlastní nebo je nutné si zapůjčit 

- sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním, doporučujeme seřízené 

odborným servisem 

- sjezdové lyžařské boty 

- sjezdové hole 

- lyžařské brýle 

- lyžařská přilba !!! 

                              

Lyžařská výstroj -  oblečení na lyžování (zateplené kalhoty + teplá větruodolná bunda), 

oblečení na podvlečení pod horní vrstvu, šála nebo šátek na krk, dobré ponožky do lyžáků, 

minimálně dvoje rukavice, čepice, oblečení a obuv do chaty, dostatek ponožek a spodního 

prádla, pyžamo, hygienické potřeby, ručník (2x), knihu, společenskou hru (karty, …), 

opalovací krém s UV filtrem, tyčinka na rty, plastová láhev na nápoje, vitamíny, bavlněný 

šátek, lepicí pásku na slepení lyží před přepravou nebo řemínky,  

 

Dále s sebou: - originál nebo kopii průkazu pojištěnce, 

                       - čestné prohlášení o seřízení vázání nebo potvrzení servisu, 

potvrzení o bezinfekčnosti (potřebné formuláře obdrží žáci v lednu) 

 

Dohled nad žáky v době mimo lyžařského výcviku bude po celou dobu pobytu zajištěn 

pedagogickými pracovníky školy. 

 

Informace i na www.krizanov.cz   

 

Další pokyny budou předány v lednu 2020. 

  

                                                                                                    Mgr. Daniel Ubr 

                                                                                                       ředitel školy 

 

 

http://www.krizanov.cz/

