
Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 

 

Lyžařský kurz – Orlické hory 2015 
 

Třídy: ZA 1. A, ZA 1. B, SČ 1. C 

 

Místo konání: Sokolská chata, Říčky v Orlických horách 

Termín: 9. 2. – 13. 2. 2015  

Doprava: autobus (odjezd bude žákům upřesněn, příjezd v pátek do 13.30 h) 

Cena kurzu: 1 800,- Kč (ubytování, plná penze a doprava) 

  Možné způsoby platby: 

1) Celá částka 1800,- Kč do 15. 12. 2014  

2) Záloha 1000,- Kč do 15. 12. 2014 a doplatek 800,-Kč do 15. 1. 2015 

Další náklady – vleky (400,- až 600,-Kč, platba až na místě, forma přenosných  

permanentek) 

/výdaje za vleky záleží na lyžařské úrovni a finančních možnostech žáka/ 

Forma úhrady: převodem na účet 1320433379/0800, variabilní symbol podle tříd a čísla v třídní kn. 

variabilní symboly: 1. A – 1xx, 1. B – 2xx, 1. C – 3xx 

za xx každý žák doplní číslo z třídní knihy, 

  př.  Jan Novák z 1. A s číslem v třídní knize 5,  má var. symbol 15 

Iva Černá z 1. B s číslem v třídní knize 12, má var. symbol 212 

Jana Nová z 1. C s číslem v třídní knize 24, má var. symbol 324 

 

Lyžařský kurz je součástí hodnocení tělesné výchovy a neúčast se omlouvá pouze z vážných 

zdravotních a finančních důvodů. Po celou dobu konání kurzu platí v plném rozsahu školní řád.  

V případě odhlášení již přihlášeného žáka po 15. 12. 2014 bude požadován stornovací poplatek. 

Výzbroj: sjezdová - lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, sjezdové hole, lyžařské boty, lyžařské 

brýle.  

Sjezdové vybavení možné v omezeném množství zapůjčit od Gymnázia UO 

/250 - 300 Kč na týden! / 

běžecké - běžky, běžecké hole a boty 

Běžecké vybavení možné v omezeném množství zapůjčit od SZŠUO  

/70 Kč na týden! / 

snowboard – běžné vybavení a povinná helma, při malém zájmu výuka nebude probíhat 

 

 

 

Mgr. Lenka TesařováMgr.  Lenka Podzimková 

vedoucí kurzu  ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


