Vážení rodiče.
Jídlo a pití:
Děkujeme Vám za přihlášení Vašeho dítěte do lyžařského kurzu a věříme, že V areálu budou mít děti stále k dispozici teplý čaj. V polovině výuky je
budete i v letošním roce spokojeni.
plánována přestávka na oběd a odpočinek.
Účast rodičů:
Lyžařský výcvik bude probíhat tak jako každý rok v areálu Čenkovice, Rodiče se mohou kdykoliv přijet podívat, nemohou však využívat
kde je pro děti v rámci dětského hřiště i zázemí pro zahřátí, převléknutí, společnou dopravu. Žádáme rodiče, aby působili pouze v roli diváků
odpočinek atd.
a nezasahovali do organizace ani výuky.
Karneval:
Co zabalit dítěti s sebou?
Poslední den kurzu – pátek /přibližný čas 12.00 – 14.00 hod./ je pro
Lyžařskou výzbroj – dobře připravené lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, všechny děti připraven karneval. Zvolte takovou masku, kterou lze obléci
lyž. obuv, přilbu - hole nejsou potřeba. Pokud dítě nevlastní lyžařské vybavení,
přes lyžařské oblečení a přilbu.. Děti si budete vyzvedávat v pátek po
zapůjčíme mu komplet za speciální cenu 100,-Kč/den. Přilbu zapůjčíme zdarma.
obědě kolem 12.00 hodiny, ustrojíte si děti na karneval a převedete na
sjezdovku.
Na karneval jsou všichni srdečně zváni.
Dítě ráno odjíždí na lyžařský výcvik již v lyžařském oblečení. Na lyžáky a ostatní
věci vyžadujeme batoh na záda!!!
Do batohu na záda:
Několik poznámek k lyžařské výuce:
Jedná se o skupinovou výuku. Děti budou zařazeny do skupin přímo v místě
 lyžáky
konání kurzu dle jejich dovedností a věku. Postup ve výuce závisí na nejslabším
 náhradní oblečení – punčochy, ponožky, rukavice, kapesníky
členu skupiny. Výuka probíhá primárně v dětské lyžařské školce s lanovým
 lyžařské brýle
vlekem.
 malou svačinku, sladkost
Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu
 přilbu připnout k batohu
a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud bude některé
 nedávejte do batohu pití
První den - v pondělí ráno, přineste dětem lyže k autobusu. Další dny z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude přeřazeno
do vyšší skupiny.
nebudeme lyže vozit zpět, ponecháme je v úschovně zdarma.
Orientační časový harmonogram:
Lyžáky a přilbu si vozí děti každý den domů k vysušení.
08:00 – 09.00
Odjezd od mateřské školy
09:00
–
09:30
Příprava na výuku
DŮLEŽITÉ!!!
09:30
–
11:30
Dopolední výuka lyžování
Viditelně dětem označte vlastní lyžařské vybavení (lyže, obuv, brýle, přilbu),
11:30
–
13:00
Oběd, odpočinek
běžnou obuv i batoh na záda, ve kterém bude mít sbaleny náhradní věci
13:00
–
15:00
Odpolední výuka lyžování
(punčocháče, ponožky, rukavice)
15:00 – 16.00
Příprava na odjezd a příjezd k MŠ
Časový rozvrh může být organizátorem kurzu pozměněn ( kvůli nepřízni
Mateřská škola zajišťuje pedagogickou, výchovně vzdělávací činnost, počasí, z technických důvodů , atd.).
dozor a dohled nad dětmi pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin,
R. Kolderová
v pátek od 8.00 do 12.30 hodin /do předání dětí na karneval/.
Ing. L. Jozová

Bližší informace budou na schůzce dne 19.12. od 15.30 hodin.

Z celodenního stravování v MŠ jsou vaše děti v tomto týdnu odhlášeny.

