
Lyžařský výcvikový zájezd 
12. 1. – 17. 1. 2020, Špičák, chata Slavoj 

 

1. Vedoucí zájezdu: Mgr. Kristýna Procházková (2. ZŠ: 378 027 125, 732 955 373) 

- Prochazkovakr@zs2.plzen-edu.cz 

 

2. Odjezd:  12. 1. 2020  

Sraz: před školou v 14:30 hod. 

Příjezd:  17. 1. 2020 k budově školy okolo 12:00 hod. 

 

3. Předpokládaná cena zájezdu: 3 000,-Kč - Částka zahrnuje náklady na ubytování, stravování a dopravu 

Uvedenou částku zaplatit do 31. 10. 2019 – na účet 2. ZŠ:  

- č. ú.: 727 988 339 / 0800 

- v. s.: 77…. (je šestimístný, individuální pro každého z účastníků – viz.dále) 

- zpráva pro příjemce (NEZAPOMENOUT!!): LVZ  - příjmení dítěte 

 
Jak vytvořit variabilní symbol?  
např. žák Novák platí lyžařský kurz - je z 8.B :  

77 - znamená, že se jedná o lyžařský kurz  

8 - žák je v 8. ročníku  

2 - pořadové číslo třídy v ročníku (1-A ,2-B ,3-C)  

09- číslo žáka v třídním výkazu (dvojmístné) najdete v žákovské knížce 

Variabilní symbol pro tuto platbu je tedy 778209 

 

4. Adresa: Chata SLAVOJ, Špičák 125, 340 04, http://www.chataslavoj.cz 

 

5. Výstroj a výzbroj: 
 Lyžařská přilba – všichni!!! 

 Batoh (cest. taška) + malý batůžek na lyž. obuv 

 Lyže (nejlépe carvingové) + hole, v obalu!  

 Snowboard v obalu 

 Boty na lyže/SNB, lyžařské brýle! rukavice (dvoje)!, čepice!, šátek, oteplováky + spodní vrstva (např. 

termoprádlo), bunda 

 Spodní prádlo, ponožky, domácí oblečení (na pobyt v chatě), přezůvky, pyžamo 

 Obuv do terénu, kalhoty do přírody (sněhu) 

 Čelní svítilna = čelovka 

 Hygienické potřeby, krém na obličej a na rty 

 Kapesné, drobné společenské hry 

 Peníze na vleky + úschovnu: cca 2 000,-Kč (vložit do podepsané obálky, děti odevzdávají vedoucí 

zájezdu ihned po příjezdu na ubytování, prosíme o drobné bankovky) 

 

6. Odevzdat: 

- Přihlášku do 30. 10. 2019 

- do 18. 12. 2019 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

- do 18. 12. 2019 potvrzení o seřízení sjezdových lyží (v případě půjčení lyží z půjčovny je možné dodat 

potvrzení později) 
- v den odjezdu!!! 12. 1. 2020 potvrzení o bezinfekčnosti (prohlášení 

zákonných zástupců dítěte) – uvést na něm datum odjezdu: 12. 1. 2020 

 

7. Různé: 

            -    12. 1. 2020 začínáme večeří, 17. 1. 2020 končíme snídaní  

- v případě onemocnění před odjezdem volat na uvedená čísla, 

- v případě užívání léků odevzdat seznam a způsob užívání, 

- každý u sebe kartičku pojišťovny (alespoň kopie)  

- za cenné věci škola nezodpovídá! (mobil, elektronika, kapesné apod.), 

(doporučujeme tyto cenné věci dětem vůbec nedávat, zamezíte tak případnému rozbití nebo ztrátě)   

- vyúčtování bude provedeno v únoru a k dispozici bude u vedoucí zájezdu a u paní ředitelky. 

            

 V Plzni dne 3. 9. 2019        Mgr. Kristýna Procházková  

http://www.chataslavoj.cz/

