
 
 

Střední průmyslová a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem  
Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové n. L. 

 
Informace pro žáky a rodiče – lyžařský výcvikový zájezd (LVZ) Špindlerův Mlýn 
Na základě školního vzdělávacího programu pořádá naše škola v letošním školním roce 2021/2022 
lyžařský výcvikový zájezd (LVZ). Plánujeme dva termíny kurzu (leden a březen)                                         
Lednový lyžařský výcvik (2. 1. 2022 – 7. 1. 2022) se týká 2. ročníků budovy H a I. Dále 3. ročníku z 

budovy S.  V případě nenaplnění plánované kapacity chaty budou na kurz zařazeny i třídy prvních 

ročníků.  

Důležité upozornění – na kurz se vztahují aktuální pravidla daná krizovým opatřením Vlády České 

republiky ze dne 25.11. 2021, která se týkají omezení pro neočkované žáky v lyžařských areálech a 

ubytovacích službách. Z tohoto důvodu budeme na lednový termín přijímat přihlášky jen plně 

očkovaných žáků, nebo žáků, kteří onemocnění v posledních šesti měsících prodělali (vztaženo 

k termínu kurzu). Doklad o očkování nebo doklad o prodělání nemoci (očkovací certifikát) je důležité 

mít s sebou na LVZ a na požádání se tímto potvrzením prokázat (u lanovky, na ubytovně atd.). 

Odjezd na lednový LVZ :  neděle  2. 1. 2022, sraz v 13.00 před bodovou I (v budově H budou žáci 

testování na Covid) , odjezd v 14.00 hod.  Na LVZ žák může odjet ze Dvora Králové v 14.00 hodin, nebo 

se může nechat rodiči dovézt přímo do Dětské ozdravovny (do 15.30 hod).   Příjezd z LVZ :  pátek  7.  1.  

2022  -  okolo 12.00 hodin do Dvora Králové, k budově I. 

LVZ se odehrává v horské přírodě, na zdravém, čerstvém vzduchu a je na naší škole zaměřený na 
sjezdařský výcvik, nebo na výcvik snowboardový. Již několik let jezdíme na LVZ do Špindlerova Mlýna, 
žáci jsou ubytovaní v Dětské ozdravovně ve Svatém Petru (asi 200 m nad Alpským hotelem).  
Cena za lyžařský výcvik činí 3100,- Kč.  
V ceně je zahrnuta doprava ze Dvora Králové do Špindlerova Mlýna a zpět. Ubytování (5 nocí) a strava 
(v neděli se začíná večeří a v pátek končí snídaní a balíčkem na cestu). Vleky si studenti hradí sami. 
V rámci slev pro školy jim bude areálem Špindlerův Mlýn poskytnuta sleva na jízdné dle platného 
ceníku (ve výši 40% z ceny jízdného). Cena Skipasu bude činit se 40% slevou 1870,- Kč (50,- Kč dostane 
žák zpět za vrácení Skipasu na konci LVZ). Peníze na Skipass budeme od žáků vybírat v neděli  2. 1. 
2022, po příjezdu na Dětskou ozdravovnu. 
 
Naše doporučení pro všechny studenty:  

1. Zajistit si před LVZ kontrolu lyží, nebo snowboardu (zejména vázání) v odborném servisu. 
2. Potvrzení o očkování nebo  prodělání (budeme předkládat na sjezdovce a ubytování) 
3. Vhodné lyžařské oblečení, v ubytovacím zařízení je nutné mít domácí obuv. 
4. Helma na sjezdové lyže a snowboard je na LVZ povinná !!! 

 
Přihlášení a úhrada LVZ: 
K účasti na LVZ je přihlášen žák, který zaplatí zálohu ve výši 3100,- Kč   do pátku 17. 12. 2021.  
Záloha bude vyúčtována po ukončení LVZ, po vyčíslení skutečných nákladů /ubyt., strava, doprava/. 
Úhradu prosím proveďte na účet Unie rodičů při SPOŠ : číslo 35-9401870227/0100 vedený u 
Komerční banky.  
 
Důležité (!) - do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno žáka, třídu – bez těchto údajů nejsme 
schopni platbu identifikovat. Ve výjimečných případech je možno platit hotově u paní Heřmanské 
(budova A- ekonomický úsek). 
Škola, ani Unie rodičů nebude vystavovat fakturu za LVZ pro příspěvek zaměstnavatele (škola 
neposkytuje rekreační službu, aby mohla fakturovat LVZ). Děkujeme za pochopení. 
 
Dne  13. 12. 2021    Mgr. Luděk Matura – vedoucí LVZ  (606 224 573) 


