
 

Lyžařský kurz: 21. 2. 2022 – 25. 2. 2022    ( 1.– 5. ročník ) 
 

Organizace a harmonogram týdne: 
- první den ráno si vlastní lyže, helmy, lyžařské boty, batohy (podepsané) 

 uschovají ve skladu vedle  I. B  (hůlky děti nepotřebují) 
v době od 6. 00  vstup šatnami 1.  roč. 

lyžařské oblečení uložit do velké tašky či batohu - podepsat 
               

- 11. 30 ukončení výuky 
- 11. 30 oběd,  přechod do družinky (Pastelka) 
- 11. 55 – žáci, vyučující se 5. hod., odcházejí na oběd 
- 12. 15 - převlékání 

v  I. A – děti I. A,  II. C,   3. –  5. roč. 
              v  I. B -         I. B, I. C, II. A, II. B 

vlastní lyže pak zůstávají na Bílé, lyž. boty a helmy si děti nosí každý den zpět 
- s sebou vzít :  malý batoh s náhradními rukavicemi, svačinku, pití  

                          
- v kapse bundy budou mít děti kapesníčky  
- po příjezdu se děti vrátí do prostorů šaten a třídy I. A, I. B, kde si mohou  lyž. boty 

nechat k usušení  
- převzetí dětí rodiči u BUS zálivu  – žádáme o pomoc při vykládání batohů z úložného 

prostoru 
- pokud jde dítě domů samotné, zapsat do ŽK 
- podepsanou návratku odevzdat třídnímu učiteli 
- v dopravním prostředku na ústech rouška 

Pokud dítě onemocní před  lyžař. kurzem nebo během, ihned odhlaste on – line, 
emailem sdělte třídnímu učiteli, 
mají možnost  účastnit se náhradníci. 
12.45 – přechod k BUS zálivu 

12:55 odjezd od ZŠ T. G. Masaryka  
13:25 příjezd Bílá  
13:55 – 14:55 výuka 
14:55 – 15:10 přestávka na svačinku 
15:10 – 16:10 výuka 
16:15 – odjezd z Bílé 

16:45  (16.50..) příjezd k ZŠ T. G. Masaryka                                      
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Návratka – předejte třídnímu učiteli. 
Omluvenka 

Omlouváme tímto svoji dceru (syna)…………………………………………….   

                                                                              jméno,                     třída 

 

z 5. vyučovacích hodin po dobu lyžařského výcviku v době od 21. 2.  do  25. 2. 2022. 

Děti budou poučeny  o dodržování bezpečnosti a  pravidel chování  při jízdě v dopravním 

prostředku, budou se řídit pokyny učitele a instruktorů lyžař. kurzu. Svým chováním neohrozí 

zdraví své i ostatních spolužáků. 

 

datum: …………      podpis  rodiče ( zákonného zástupce)…………………….. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI1-fnlc3XAhVCfhoKHTL_AI8QjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/135247712/stock-illustration-coloring-page-outline-of-cartoon.html&psig=AOvVaw0hZx36tSXxJ_I9p9fNxP11&ust=1511266950214153

