
Hodnocení  lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2015/16 

Ve dnech 10. 1. - 15.1. 2016 se naši přihlášení žáci 7. - 9. roč. zúčastnili LVK na Kraličáku 

s ubytováním na hotelu Sněženka  v Jeseníkách.  

Kurz byl velmi pečlivě připraven v souladu s předpisy jako zotavovací akce. Veškeré potřebné 

materiály byly včas předány ke schválení ředitelce školy. Byla jsem seznámena s organizací a 

všemi kroky potřebnými k zajištění kurzu. Z tohoto důvodu jsem takto připravený kurz 

schválila.  

Vedoucí kurzu a instruktorkou byla pověřena Ing. Miriam Vandová, instruktory paní učitelka 

Kateřina Kovalčíková a pan učitel Josef Chmelař. Vzhledem k tomu, že se lyžařského kurzu 

zúčastnilo 33 žáků, musel být podle § 8 zákona 258/2000, o ochraně veřejného zdraví , 

ustanoven zdravotník. Tuto funkci zodpovědně vykonala paní učitelka Miroslava Balajková.  

Letošní LVK hodnotím vysoce kladně. 

Po stránce přípravy i po stránce organizace a průběhu akce bylo vše velmi dobře připraveno a 

splněno. Každá aktivita byla řádně promyšlena a připravena s ohledem na možnosti žáků, na 

znalosti, časově přizpůsobena na denní režim LVK a splňovala veškeré bezpečnostní zásady. 

Výuka na svahu probíhala pod vedením instruktorů ve třech družstvech, někteří  žáci podle 

zdatnosti byli postupně přeřazeni do zdatnějšího družstva. Velmi oceňuji individuální přístup 

ke dvěma žákům, kterým lyžování dělalo velký problém. Díky trpělivosti a snaze se podařilo 

paní učitelce naučit i tyto žáky základům lyžování. Na ukončení kurzu proběhl slalom, kterého 

se zúčastnili všichni žáci 1. - 3. družstva. Při závěrečném společném vyhodnocení LVK byly 

žákům předány diplomy a ceny v jednotlivých kategoriích. 

Doprovodný program pro žáky byl také velice dobře připraven.  

Vyučující  pečlivě připravili večery spojené s odbornou přednáškou, společenskými hrami. 

Využili možnosti návštěvy bazénu, vířivky a bowlingu.  

Za velkou pochvalu stojí dvě skutečnosti: 

 1.  Dva žáci, Josef Gregor a Martin Prokop, si s sebou přivezli hudební nástroje (trubky) a  

každý večer hráli na chodbě večerku. Paní učitelka svým textem večerku zazpívala. 

2. Žáci 9. třídy se dobrovolně pod vedením pana učitele Chmelaře vyučovali po dva večery 

matematiku s přípravou na přijímací zkoušky. 

Žáci zodpovědně plnili pokyny vyučujících, chovali se slušně jak mimo areál, tak i na hotelu. 

Vedení hotelu i kuchyně jim vyjádřilo pochvalu.  



Po dobu LVK se naštěstí  nestal  žádný závažný úraz, jemná poranění byla ošetřena. Došlo i 

k nešťastnému pádu žáka 7. třídy na pokoji v hotelu. Nedošlo ke zranění, ale dveře byly 

poškozeny. Celá záležitost se s vedením hotelu vyřešila. 

Cíl LVK , naučit a zdokonalit techniku lyžování, nést zodpovědnost za své chování k personálu, 

spolužákům i sám za sebe, posílit sportovní zdatnost, byl beze zbytku splněn.  

Děkuji našim učitelům za opravdu pečlivě a promyšleně připravený a vynikajícím způsobem 

zvládnutý lyžařský kurz a žákům za jejich přístup a chování. 

Po dobu hospitačního pobytu jsem měla možnost srovnat náš kurz s jiným kurzem.  

Zcela odpovědně a jednoznačně mohu konstatovat, že se našim dětem dostalo mnohem 

profesionálnějšího, odbornějšího přístupu k výuce a celkové péči než dětem jiného kurzu.  

 

 

Ve Velkém Ořechově 18.1.2016                                                Zpracovala Mgr. Eliška Flekačová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


