
LYŽIARSKY VÝCVIK 

 

ZŠ s MŠ Bystričany 

žiaci 7., 8., 9. ročníka, šk. rok 2017/2018 

 

 

 

Miesto konania:   Fačkovské sedlo – Ski aréna, horský hotel Kľak 

Termín:    29. 1. – 2. 2. 2018  

Triedy:    7., 8., 9. ročník 

Ubytovanie, stravovanie:  horský hotel Kľak 

Miesto výcviku:   svah  v blízkosti hotela, vlek - Poma 

Predpokladaná cena LV:  130 eur/ž. – ubytovanie, stravovanie, vlek, doprava – hradené z  

                                                príspevku Ministerstva školstva 

Vedúci LV:    Mgr. Peter Schmidt                

Inštruktori LV:   Mgr. Kamil Šteiner, Mgr. Peter Schmidt  

                                                Mgr. Martina Drexlerová – vychovávateľka, pedagogický dozor 

Zdravotná starostlivosť:        zabezpečená priamo v lyžiarskom stredisku 

Predpokladaný odchod autobusom: 29. 1. 2018 o 9,00 hod, zastávka pri OÚ v Bystričanoch 

Predpokladaný príchod autobusom: 2. 2. 2018 o 13,30 hod, zastávka pri OÚ v Bystričanoch 

 

 

 pred uskutočnením LV žiaci donesú informované súhlasy od rodičov, s ich súhlasom 

účasti žiakov na LV 

 

 žiaci budú pred odchodom poučení o bezpečnosti a disciplíne na LV 

 

 rodičia budú o organizovaní LV informovaní na mimoriadnom RZ 

 

 

 inštruktori LV sú poučení o dodržiavaní bezpečnostných opatrení na LV a sú 

zodpovední za splnenie výcvikového plánu. 



VNÚTORNÝ PORIADOK LV 

 

 

LV sa uskutoční v Ski aréne Fačkovské sedlo. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené 

v horskom hotely Kľak. 

Termín: 29. 1. 2018 – 2. 2. 2018 

 

 Vnútorný poriadok LV je vypracovaný v zmysle § 5, ods.3 vyhl. MŠ SR č.295/1994 

Z. z. o lyžiarskom výcviku s vedúcim zariadenia, v ktorom sa LV koná, a v súlade so 

smernicou č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku. 

 

I. Charakteristika LV 

  

 LV sa zúčastnia žiaci 7.,8.,9. ročníka ZŠ v Bystričanoch, s cieľom rozvoja telesnej 

zdatnosti a upevnenia zdravia v horskom prostredí. 

Triedy: 7.tr. – 11 žiakov 

  8.tr. – 15 žiakov 

  9.tr. – 5 žiaci 

 

II. Prevádzka LV 

 

 Za priebeh LV sú zodpovední pedagogickí pracovníci poverení funkciami: 

Mgr. Peter Schmidt – vedúci LV 

Mgr. Kamil Šteiner – inštruktor 

Mgr. Martina Drexlerová – pedagogický dozor, vychovávateľka 

 

 

- pripomienky k pobytu týkajúce sa prevádzky, resp. pracovníkov zariadenia tlmočia 

účastníci LV poverenému vedúcemu, ktorý ich prerokuje so zodpovednými 

pracovníkmi zariadenia. 

 

III. Podmienky účasti žiaka v LV 

 

 Zodpovedajúci zdravotný stav, zodpovedajúci lyžiarsky výstroj (prilba, reflexná  

            vesta), dodržiavanie vnútorného poriadku LV a pokynov vyučujúcich. 

- žiaci majú zákaz bez súhlasu vyučujúcich vzdialiť sa z objektu, počas výcviku 

a vychádzok od kolektívu. 

 

IV. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

 Výchovno-vzdelávacie akcie sa organizujú v súlade s plánom výchovno-vzdelávacej 

činnosti LV. Žiaci sú povinní chrániť prírodu, neodhadzovať odpadky, správať sa nehlučne 

a predchádzať úrazom. 

 

 

 

V. Ubytovanie 

 

 Hodnotenie poriadku a čistoty na izbách sa koná denne. Výsledky a stav hodnotenia 

budú zverejňované priebežne na nástenke. 



VI. Stravovanie 

 

 Strava sa podáva v jedálni v určenom čase. Za organizáciu a poriadok v jedálni 

zodpovedá službukonajúci pedagóg. Pomocné práce súvisiace s prípravou a upratovaním 

jedálne vykonáva určená žiacka služba. 

Jedlo okrem ovocia je zakázané z jedálne vynášať. 

 

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov 

 

 Žiaci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti počas LV a sú povinní vykonať 

opatrenia na zamedzenie poškodenia zdravia počas výcviku i v čase osobného voľna. 

Žiaci sú povinní každý úraz a príznaky ochorenia hlásiť vyučujúcim. 

 

VIII. Ochrana spoločného majetku 

 

 Žiaci sú povinní chrániť vybavenie a zariadenie prevádzky. V prípade úmyselného 

poškodenia je škodu povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka. 

- žiaci boli upozornení aby si na LV nebrali veci a zariadenia vyššej hodnoty 

(notebooky, prehrávače a pod.), resp. zodpovedajú za ne sami 

- s vyučujúcimi sa môžu žiaci dohodnúť na úschove vreckového. 

 

 

 

V Bystričanoch dňa 18. 01. 2018         

 

 

 

                            

 

   Mgr. Kamil Šteiner 

        riaditeľ školy  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam vecí pre Lyžiarsky výcvik: 

 

 

 

 5 párov ponožiek (termo) 

 spodná bielizeň 

 2 ks uterák 

 pyžamo 

 hygienické potreby – zubná kefka, pasta, hrebeň, sprchový gél, vreckovky 

 spodky, šponovky 

 tielko, tričká, tričko s dlhým rukávom 

 tepláky, mikina, bunda, košeľa 

 sveter, pulóver 

 lyžiarske nohavice 

 lyžiarska bunda, vetrovka 

 2 páry rukavíc, čiapka, šál, šatka 

 lyžiarske okuliare, prilba 

 tenisky, prezuvky 

 

 

 

 

 

 

 


