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Zimní sportování 2014 

Milí lyžaři,  
i přes současnou nepřízeň počasí se ještě nevzdáváme a máme objednané lyžování v Olešnici 
na Moravě. Pokud se v nejbližších dnech ochladí, svah bude dosněžen a školní zájezd 
uskutečněn. Prosíme vás o předběžné vyplnění přihlášky níže. Finanční zálohu letos budeme 
vybírat až po proběhlé akci. 
Pokud se lyžařský zájezd neuskuteční, budete o tom včas informováni a dětem nabídneme 
náhradní program.  
 
! Lyžařský zájezd i bruslení je otevřeno všem dalším zájemcům – rodiče, prarodiče, 
sourozenci… ! 
 

 Lyžování v Olešnici, 30. ledna 2014 
S sebou: seřízené lyžařské vybavení, teplé oblečení, svačina, popř. peníze na občerstvení 
Všem dětským účastníkům bude přidělen pedagogický dozor z řad učitelů ZŠ popř. rodičů – pomocníků. 
Rozdělení dětí k jednotlivým dozorům proběhne na místě.V areálu je také dětský výukový vlek, možnost 

náhledu na: www.ski-areal.cz 

 
Organizace  

  8.15  sraz před školou 

  8.30 odjezd objednaným autobusem 

 10.00 – 15.00 lyžování 

 16.30 předpokládaný návrat                                             
 

Pololetní vysvědčení dostanou žáci již ve středu 29. ledna . V pátek 31. ledna  jsou pololetní prázdniny. 
 
Přihlášky  odevzdejte  třídním učitelům nejpozději do středy 29. 1. 2014.  
Předpokládaná cena 400 Kč za dítě (doprava + skipas), dospělý více – obojí dle naplněnosti busu. 
 
Dětem, které se zájezdu nezúčastní, je k dispozici celodenní pedagogický dozor (7.00 – 16.30). 
V případě, že bude Vaše dítě 30. 1. ve škole, informujte o tom v  Deníčku třídního učitele.  
 
 Účastníkům Lyžování bude hromadně odhlášen oběd. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bruslení  
 
V úterý 4. 2. a 11. 2. (10.00 – 11.00) proběhne již tradiční bruslení tentokrát v Lužánkách. Bruslení je 
součástí výuky, bude v těchto týdnech nahrazovat výuku Tv. Nutné vlastní brusle, nelze zapůjčit na místě. 
O změnách v rozvrhu budou všichni včas informováni. Děti omluvené z bruslení budou zůstávat ve škole  
s pedagogickým dozorem.    
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přihláška pro zájemce Lyžování Olešnice:  
 
Můj syn, dcera …………………………žák, žákyně ………ročníku se zúčastní lyžařského zájezdu.  
 
Další zájemci:……………………………………………………………………………………… 
 
 
Jiné sdělení: 
 
 
Podpis rodiče………………………………………… 

http://www.ski-areal.cz/

