
Název: Kurz základního školního lyžování v rámci DVPP 
 

 

 
Termín: 21.–28. 2. 2017  

(minimální počet 8 zájemců) 
 

Zájemci: Určeno pro pedagogické pracovníky; zájemci kontaktujte pí. Pánkovou 
(pankova@ftvs.cuni.cz)   
 

Místo konání: Bouda Na Muldě, Pec pod Sněžkou 
 

Stravování: Začíná první den večeří a končí poslední den studeným obědem 
 

Doprava Individuální do Pece pod Sněžkou, dále pak asi 45 min pěšky směr 
Pražská bouda 
 

Rozsah: 7 dny kurzovní výuky (dotace min 56 hodin) 
 

Výstup: Osvědčení o absolvování 56 hodin vzdělávacího programu (vhodné pro 
pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ jiné specializace než TV, pedagogy 
volnočasových aktivit aj.) 
 

Popis kurzu 
(program): 

Účastníci kurzu jsou v  teoretických a praktických lekcích seznámeni 
s technikou, metodikou a didaktikou sjezdového i běžeckého 
lyžování, lyžařskou technologií, oblastí lyžařsko-právních předpisů 
a zásadami bezpečnosti při výuce lyžování na školních lyžařských 
kurzech. Současně jsou seznámeni s možnostmi využívání videotechniky 
ve výuce lyžování. Kurz je zakončen teoretickým testem a testem 
praktických dovedností. 
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Cena: 5 000,- Kč  
- cena zahrnuje: ubytování, stravování, metodické materiály, 

kurzovné, náklady na vystavení osvědčení 
- cena nezahrnuje vleky: předpokládaná cena 2 000 Kč 

 
Vybavení: Na výuku je potřeba sjezdové vybavení (lyže carvingového typu – rádius 

do 14 m) a běžecké vybavení pro klasickou techniku, bruslení (nebo lyže 
Combi), lyžařská přílba a lyžařské vosky (žehlička k dispozici).  
V omezeném množství je možné si za poplatek zapůjčit běžecké 
i sjezdové vybavení, včetně lyžařské přilby, přímo na chatě. 
 

Kontakt a 
informace: 

gnad@ftvs.cuni.cz, pankova@ftvs.cuni.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 

NEJPOZDĚJI DO 30. 10. 2016 

 
Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz  nebo faxem – 242 454 712. 

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu. 

 

Závazně se přihlašuji na  

Doškolovací kurz instruktorů, cvičitelů a učitelů lyžování  
v termínu 21.–28. 2. 2017: 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO: 

ADRESA: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

NÁZEV A ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

 

IČO:     DIČ: 

 

ZPŮSOB PLATBY (prosím zaškrtněte): 

O fakturou = dodám objednávku 

O zašlu na účet (fakturu nepotřebuji) 

O zaplatím v hotovosti na sekretariátě katedry Sportů v přírodě 

 

 

 

 

Datum:      Podpis: 

     (při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 

 

 

O = zaškrtněte / zvýrazněte 
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