
Škola v přírodě s lyžováním 2020 

HORSKÝ  HOTEL  PERMONÍK – SKIAREÁL KYČERKA 
 Vranča 311, 756 04 Nový Hrozenkov 

www.hotelpermonik.cz - www.skiarealkycerka.cz 

Informace k odjezdu 
Sraz:  neděle 23. 2. 2020 – ZŠ Otnice (před školní budovou) v 9:00 hod. 
  odjezd – v 9:30 hod. – doba jízdy 2:30 hod. 
  - stravování začíná večeří na hotelu Permoník 
Návrat: pátek 28. 2. 2020 - odjezd z hotelu v 17:00 hod. (po obědě) 
  - příjezd do Otnic v 19:30 hod. (čas příjezdu je orientační) 
 
Do pátku 7. 2. 2020 je nutno odevzdat tyto dokumenty, nebo v den odjezdu (jedeme po jarních prázdninách): 

 karta pojišťovny (možno i kopie) ODEVZDAT DO 7.2. NEBO PŘI ODJEZDU 

 potvrzení o bezinfekčnosti s datem 22(23). 2. 2020 (zákonní zástupci) – ODEVZDAT PŘI ODJEZDU 

 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (ošetřující lékař, datum nesmí být starší než 2 roky) ODEVZDAT DO 7.2. 

 léky s rozpisem užívání (vše v obálce nebo kabelce se jménem dítěte)  
– odevzdat ráno před odjezdem 23. 2. 2020 k rukám zdravotníka 

 potvrzení o seřízení vázání (z autorizovaného servisu) ODEVZDAT DO 7.2. NEBO PŘI ODJEZDU 

 podepsaný řád ŠVP-LVK 2020 (dítě i rodič) odevzdat do 18. 11. 2019 

Potřebuje-li žák léky na cestu autobusem (Kinedryl), je třeba, aby je měl s sebou i na zpáteční cestu. 

 
Žáci jsou odhlášeni ze školního stravování. 
 

Vybavení: 
Sjezdové lyže se seřízeným vázáním a brzdičkami, sjezdové hole svázané ve vaku s lyžemi, lyžařské boty, lyžařské i sluneční 
brýle, povinně helmu, možno páteřák nebo jiné používané ochranné pomůcky. Doporučujeme všechny věci 
podepsat. 

 
Doporučený seznam věcí:  
sportovní - vrstvené oblečení a vhodná zimní obuv (budeme chodit ve sněhu, horská turistika) na cestu a pobyt na horách, zimní bunda, 
2 čepice, 2 – 3 páry rukavic, šátek nebo šála, lyžařské kalhoty nebo oteplovačky (2 ks – ne vždy musí do druhého dne uschnout), 
popřípadě kombinéza, rolák, trička s dlouhým rukávem, šusťáky, funkční prádlo na podvlečení (dle vlastního uvážení), spodní prádlo na 
celou dobu pobytu, ponožky, domácí oblečení, mikinu, včetně přezůvek, sportovní obuv do tělocvičny, toaletní potřeby, ručník 2x, 
krém na obličej i rty, kapesníky, pyžamo, psací potřeby, školní potřeby podle požadavků učitele na ŠVP-LVK (upřesníme později) 
a další. Kapesné dle uvážení – na hotelu Permoník je možno zakoupit drobné suvenýry, nealko nápoje a cukrovinky či drobné 
občerstvení. Malé stolní hry, karty apod. na trávení volného času a večerního programu.  

 
Mobilní telefon, popřípadě fotoaparát – se souhlasem rodičů, ale za ztrátu či poškození škola neručí. 
Lyžařské vleky 700,- Kč. !!!  (dle ceníku 2018-2019) Jsou započítány do celkové ceny ŠVP-LVK. 
 
Upozorňujeme rodiče, že v případě odhlášení dítěte se budou hradit náklady na dopravu a stornopoplatky, 
v případě dřívějšího odjezdu z kurzu ještě náklady na ubytování. Nevhodné a nepříznivé klimatické podmínky 
nebudou brány jako důvod pro pozdější odhlášení z kurzu. (V případě nejasností se obraťte na vedoucího kurzu – p. 
uč. Luboš Kleis) 

 
Cena ŠVP-LVK je stanovena na 3.700,- Kč na žáka a pobyt. V ceně je zahrnuta doprava autobusem i dovoz ke 
svahu Kyčerka (400,-), ubytování (2 450,-) včetně plné penze: snídaně – švédské stoly, obědy a večeře, pitný 
režim, vleky Skiareálu Kyčerka (700,-) (4x půldenní lyžování).  
 

Platba za lyžařský kurz se uskuteční:  
1. platba 500,- hotově v kanceláři školy (platbu proveďte nejpozději do 18. 11. 2019)(ŽK s sebou) 
2. platba 3200,- bezhotovostně na účet školy (detaily platby, včetně VS upřesníme v měsíci lednu)                      
 
Rodiče mohou dle komerční nabídky vlastní zdravotní pojišťovny žádat o proplacení nákladů na školu v přírodě. Více 
informací u vaší zdr. poj. a v kanceláři školy (doklad o zaplacení ŠVP-LVK).  
 
 

 

Informační schůzka rodičů k organizaci ŠVP proběhne v den třídních schůzek 18. 11. 2019 po 17.00 hod. ve třídě 
5. A. Prosíme o vyplnění závazné přihlášky pro Vaše dítě (odevzdat třídní učitelce) a zaplacení první platby        
do 18. 11. 2019 v kanceláři školy. 

 

http://www.hotelpermonik.cz/


 

 
ŠVP-LVK Kyčerka od 23. 2. do 28. 2. 2020 

HARMONOGRAM pro rodiče 
 

a) říjen 2019 – přijetí závazné přihlášky, pokynů a školního řádu 
b) do 18. 11. 2019 – 1. platba zálohy 500,- Kč v kanceláři školy (žák s sebou vezme ŽK – zapsání platby)                        
     a odevzdání podepsané přihlášky a školního řádu třídní učitelce. 
c) 18. 11. 2019 od 17.00 hod. - informační schůzka k ŠVP-LVK v 5.A – Luboš Kleis 
d) do 20. 1. 2020 – 2. platba 3200,- Kč bezhotovostně na účet školy (variabilní symbol a podrobnosti k platbě 
dostanete v měsíci lednu – zatím neplaťte) 
e) do 7. 2. 2020 – odevzdat kopii kartičky pojišťovny, posudek o zdravotní způsobilosti, seřízení vázání 
f) v den odjezdu 23. 2. 2020 – bezinfekčnost, potřebné léky, seřízení vázání 
 

Připomínám, že odjíždíme po jarních prázdninách, kdy mají dětí týden volno a nebudou ve škole. 
 

 
 
 


