
Lyžařský výcvikový kurz se vydařil – hodnocení vedením školy 

Velkou pochvalu si letos zaslouží žáci i učitelé -  instruktoři, kteří v tomto školním roce 
připravili a zorganizovali LVZ prožáky  7., 8., 9. roč. v Jeseníkách ve středisku Ski areál 
Králičák. Ubytování bylo v horském hotelu Sněženka. 

Hlavní organizátorkou a vedoucí LVZ byla paní učitelka Miriam Vandová. Ve spolupráci 
s vybranými instruktory paní učitelkou Kovalčíkovou a panem učitelem Chmelařem 
zodpovědně připravili náplň, úkoly a cíle LVZ, včetně BOZ a veškeré zajištění LVZ. 

Hodnocení:  

1. Výběr místa: Ubytování – Hotel Sněženka  -velmi krásné, moderní 
účelové zařízení včetně bazénu, vířivky, bowlingu, společenské místnosti, 
lyžárny, restaurace a jídelny. Vynikající kuchyně! 
Toto doslova luxusní zázemí přispělo k celkové pohodě a bezproblémového 
průběhu kurzu. Chování žáků na hotelu bylo vysoce ohodnoceno pochvalami ze 
strany personálu, který se při závěrečném vyhodnocení ve společenské místnosti 
osobně dostavil. Byli jsme ohodnoceni jako nejlepší kurz, který tam měli. Tato 
pochvala nás moc potěšila. 
 

2. Sjezdovky-  k dispozici byly 4 sjezdovky.  Družstvo č. 1 využívalo tři, včetně 
sedačkové lanovky. Upravený terén umožnil žákům kvalitní sjezd a uskutečnění 
závěrečného slalomu, kterého se zúčastnili žáci všech družstev. 

Zázemí u sjezdovek poskytlo žákům možnost WC, občerstvení i možnost 
případného potřebného seřízení lyží. 

3. Zvládnutí lyžařských dovedností-  
Žáci byli rozděleni do tří družstev, od lyžařů až po úplné začátečníky. Vysoce 
hodnotím odbornou zdatnost při výuce žáků sjezdu na lyžích. Všichni žáci se 
naučili dobře a správně lyžovat, což prokázali i při závěrečném slalomu, kde 
dosáhli výborných výsledků. 
 

4. Doprovodný program – 
Vysoce hodnotím i připravené programy pro žáky po výcviku. Po návratu ze 
sjezdovky měli žáci možnost si vybrat z možných odpočinkových aktivit, které 
hotel nabízel. Večerní setkání žáků ve společenské místnosti byl naplněn 



zábavnými hrami, ale i odbornými přednáškami externími pracovníky s použitím 
didaktické techniky. 
 

5. Chování žáků- na jedničku. Letošní účastníci LVZ prokázali nejen zájem se naučit 
dobře lyžovat, ale i svým velmi pěkným a ukázněným chováním na hotelu i mimo 
něj vzorně reprezentovali sami sebe, ale i školu. Žáci dodržovali pokyny učitelů i 
v oblasti BOZ, naštěstí nebyl žádný úraz. 
 
Závěr : Letošní LVZ žáků 7., 8. roč. a dvou deváťáků se opravdu vydařil, žáci i 
učitelé zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Jsem moc ráda, že jsme společně 
s paní zástupkyní mohly po dobu jednoho a půl dne navštívit toto středisko a 
posoudit a vyhodnotit místo i úroveň výuky.  Kdybychom nebyly přítomny, 
myslely bychom, že paní učitelka Vandová  hodnocení LVZ velmi přikrašluje.  
Kladné hodnocení je namístě. 
Děkuji paní učitelce i za zajištění LVZ pro příští školní rok pro 45 žáků na témže 
místě.Vzhledem k tomu, že hotel Sněženka má díky svým kvalitám již na příští 
rok plno, nebylo jednoduché vybrat termín, ale podařilo se. 
 
 
                               Eliška Flekačová, ředitelka školy 
 
 
 

 

                                                      

                                                  Poděkování si zaslouží hlavně vedoucí kurzu  

                                                                      paní učitelka Vandová 

 

  

 


