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V Olomouci dne 21. 12. 2021

Informace k organizaci lyžařské školy Rok s pohybem 2022
Lekce budou probíhat ve dnech: 10. 1. – 14. 1. 2022
Odjezd od ZŠ Stupkova (od stánku s potravinami): 13:30 hod.
Návrat k ZŠ Stupkova (ke stánku s potravinami): 16:45 hod.
Uložení lyží a lyžařských bot: Děti si přinesou věci 10. 1. 2021 v čase od 7:40 do 7:50 do vstupní haly
Budovy K (budova 1. a 2. tříd, vchod od rybníčku). Žáci 4. a 5. ročníků mohou přijít před Budovu K až
před odjezdem v čase 13:25 i s vybavením a převlečení, nemusí si ráno ukládat věci do Budovy K
(pokud si však chtějí věci uložit, tak mohou). Další dny mohou lyže zůstat (nikoliv však lyžařské boty)
uloženy v Hlubočkách. Doporučujeme dětem dát si lyžařskou obuv a přilbu do dostatečně velké
tašky (děti si přenášejí lyže, boty a přilbu k autobusu z Budovy K, děti nebudeme ve škole obouvat
do lyžařských bot, obují se až v Hlubočkách).
Organizace před odjezdem:
Děti 1. ročníků
– pedagog vyzvedne děti z jednotlivých oddělení ŠD, zajistí převlečení a předání dětí instruktorům
lyžování,
Děti 2. ročníků
– pedagog si shromáždí děti po vyučování a odvede je na oběd
12:45 – 13:10 oběd,
13:10 – 13:25 převlékání, příprava na odjezd,
13:30 – předání dětí instruktorům lyžařské školy, odjezd,
Děti 3. ročníků
– pedagog vyzvedne děti z výuky a odvede je na oběd,
12:50 – 13:10 oběd,
13:10 – 13: 25 převlékání, příprava na odjezd,
13:30 – předání dětí instruktorům lyžařské školy, odjezd,
Děti 4. a 5. ročníků
– děti půjdou po vyučování na oběd, a poté se převléknou buď v šatně v Budově 3, anebo v hudebně
v Budově K v čase 13:15 – 13:25.
Aktovky a ostatní věci, které si děti s sebou na lyžování neodvážejí, budou uloženy v hudebně
v Budově K.
Návrat ke škole:
Instruktoři odvedou děti do školní družiny (přízemí Budovy K) a předají je vychovatelkám. Na děti,
které do družiny nechodí, budou rodiče čekat u autobusu. Poté si děti vyzvednout aktovku a ostatní

věci v hudebně v Budově K (zvoňte na zvonek odpolední ŠD) a odejdou domů (pokyny pro
vyzvedávání dětí rozeslal rodičům organizátor lyžařské školy).
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Mgr. Jana Procházková
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
tel. 581 111 202
prochazkova@zs-stupkova.cz

