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Informace pro žáky a rodiče  
Letním sportovní kurz (LSK)  

 
• Letní sportovní kurz je součástí výuky na této škole a je tudíž povinný. 
• Je možno vybírat ze tří nabídek a jednu upřednostnit. Škola na základě Vašich požadavků vybere 

jeden až dvě podle možností a ty zorganizuje. 
• Dlouhodobě nemocní nebo žáci se zdravotním omezením se LSK nezúčastňují. 
• Uvolnění je možné pouze se souhlasem ředitele školy – důvody finanční nebo reprezentace ČR 
• Pro žáky, kteří se LSK nezúčastní je zajištěna náhradní výuka. 
• Do 28. února 2023 odevzdají žáci formulář „Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do LSK“ 

vyučujícímu TEV. Rozdělení turnusů bude provedeno na jejich základě. 
• LSK proběhne ve dvou termínech, a to od 22. 5. do 26.5. a od 29.5. do 2.6.2023, v případě       

Chorvatska podle nabídky cestovní kanceláře. 
 

Nabídka 
1. Sportovní hry – míčové hry, turnaje, běhy, závody, soutěže – Nymburk – cena 6 500,- Kč 

(doprava, ubytování v kempu, plná penze, sportoviště) 
2. Adrenalinové sporty – lezení a slaňování, míčové hry, adrenalinové soutěže, orientační závod – 

Milovy – cena 5 900,- Kč  (ubytování v penzionu, plná penze, vybavení,  instruktoři, pitný     
režim a sportoviště) 

3. Chorvatsko  – výuka windsurfingu, kajaků a padleboardingu – Biograd na Moru – cena 9590,- Kč 
(ubytování v mobilhausech, plná penze, sportoviště a instruktoři) 

 

______________________________ zde odstřihněte _________________________________ 
 

Písemný souhlas rodičů 
se zařazením dítěte do letního sportovního kurzu 

 Souhlasím s účasti mého syna (dcery) ………………………………………………… na letní sportovním kurzu 
(dále jen LSK) v jednom z termínů od 22.5. do 2.6.2023. Dáváme přednost kurzu č.  ……… . 
 Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele a provozovatele 
půjčoven a kempů (jméno, adresa, rodné číslo) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Po obdržení přihlášky zaplatím účastnický poplatek převodem z účtu na účet školy 
do 31. března 2023.  Na    LSK    vybavím své dítě dle doporučení školy. V případě zvláštních okolností, 
jako je porušení řádu kurzu a zejména onemocnění zajistím jeho okamžitý individuální odvoz ještě před 
ukončením  kurzu.  Jsem si vědom(a) toho, že na LSK nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by 
mohl být tímto způsobem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlá-
šení o těchto skutečnostech odevzdám v den odjezdu na LSK. 
 
V ……………………………. dne ….………….. 2023     ………..…………………………….......... 

        podpis zákonných zástupců dítěte  


