
Základní škola T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí 

Lyžařský kurz: 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020, 1. –  5. ročník  
Organizace a harmonogram týdne: 

- první den ráno si  podepsané lyžařské boty, lyže (seřízené), batohy, přilby, popř. brýle 
uschovají ve skladu vedle I. B 

- v době od 6.00  –  vchod družinkou  
               od 7.00 – šatnami 1. roč. 

- 11.20 ukončení výuky   
11.25 odchod na oběd, pak přechod s  osobními věcmi na převlékání, dozírají uč.1.roč. 
v I. A  –  děti I. A  a  3. - 5. r. 
v I. B  -   děti I. B, I. C a 2. roč. 

- vlastní lyže pak zůstávají na Bílé, lyžař. boty a helmy si děti nosí každý den zpět vždy 
v označeném batohu, tašce, při převozu budou batohy v dolním zavazadlovém 
prostoru autobusu 

- s sebou vzít batoh s náhradními rukavicemi, svačinku, pití, popř. svůj hrníček, 
jednorázové kelímky nebudou nabídnuty, pitný režim je zajištěn na dozásobení  dětí 

- 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 

- pokud by šlo dítě domů samo, zapsat do ŽK 
- podepsanou návratku odevzdat třídnímu učiteli 

- každý den budeme jezdit s  elánem, chutí, vůlí a dobrou náladou 

- Pokud dítě onemocní těsně před kurzem, nebo v průběhu, ihned odhlašte  on - line! 
Info: ( tel.  725  222 112 – paní Ondračková - Bílá) 
 

12:10 odjezd od ZŠ T. G. Masaryka, Frýdlant n. O. 

12:40 příjezd Bílá  
15:30  odjezd z Bílé 
16:00 příjezd k ZŠ T. G. Masaryka, Frýdlant n. O.                                      
 

13:00 – 14:00  výuka 
14:00 – 14:15 přestávka na svačinku 
14:15 – 15:15 výuka 

 
ZÁVODY (PÁTEK) – cca 13.30 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 14:55 
 

Koordinátor lyžařského kurzu a pedagogický dozor Renata Žáková  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Návratka 

Děti budou poučeny o bezpečnosti a pravidlech chování po dobu lyžařského kurzu a jízdě 

v dopravním prostředku. Budou se řídit pokyny instruktorů a pedagogického dozoru.  

Omluvenka 

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

                                                                              jméno, třída 

z 5. vyučovacích hodin po dobu lyžařského výcviku v  době od 17. 2.  do 21. 2. 2020. 

Označte: po ukončení lyž. kurzu odchází dítě a) za doprovodu rodičů,   b) samo  

 

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