
Informace pro rodiče studentů tříd 1.A a 1.C 
Vážení rodiče, 

Gymnázium Botičská každoročně organizuje v rámci Školního vzdělávacího plánu lyžařský 

výchovně-vzdělávací zájezd (lyžařský kurz – LVVZ) pro studenty prvního ročníků. V letošním 

školním roce se bude LVVZ od 11. do 17. 1. 2019. 

Vzhledem ke již osmiletým dobrým zkušenostem, příznivé ceně a vynikajícím lyžařským 

podmínkám jsme se rozhodli kurz opět uspořádat v rakouských Alpách ve středisku 

Tauplitzalm. Jestliže v prvním roce jsme oblast poznávali, dnes můžeme říct, že program 

kurzu je dané oblasti a potřebám studentů „ušit na míru“. Cena kurzu je 8 200 Kč včetně 

dopravy, ubytování, stravy a skipasu. Tato cena je srovnatelná se středisky v tuzemsku, ale 

nabízené služby jsou na výrazně vyšší úrovni. Absencí front u vleků, kvalitou sjezdových tratí 

či počtem „nalyžovaných“ kilometrů počínaje a jistotou výborných sněhových podmínek 

konče.  

Tauplitzalm patří k tradičním rakouským lyžařským střediskům v oblasti Solné komory. 

Hotel, ve kterém budou studenti ubytováni je 1 650 m. n. m. přímo u sjezdovky a nabízí 2 až 

5lůžkové pokoje. Oblast je známá i vynikajícími podmínkami pro běžecké lyžování, které jsou 

každoročně využívány k tréninku závodníky světového poháru již od počátku listopadu. 

Zmíněné území patří mezi ekologicky nejčistší v celé Evropě, zároveň patří mezi oblasti 

se zaručenou sněhovou pokrývkou. Další informace můžete získat na www.dietauplitz.com 

nebo www.hausalpin.cz. 

Náplní kurzu je výcvik sjezdového a běžeckého lyžování a jízdy na snowboardu. Studenti 

budou rovněž seznámeni se zásadami a riziky pohybu ve vysokohorském terénu v zimních 

podmínkách a budou si je moci v praxi ověřit. Mezi velmi oblíbené akce studentů patří 

pozorování noční oblohy. Kurz je součástí výukového plánu Gymnázia Botičská a v neposlední 

řadě je také významným činitelem zapojení studentů do kolektivu třídy. Doporučujeme 

a předpokládáme účast všech studentů. V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucího kurzu 

(stern@gybot.cz). 

Závaznou přihlášku odevzdají studenti třídnímu učiteli nejpozději v pátek 5. 10. 2018. 

Záloha kurzovného 4 000 Kč je splatná do pátku 19. 10. 2018 na účet 3912328379/0800, 

v. s. 111719. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení a třídu studenta. 

Doplatek kurzovného 4 200 Kč je splatný do pátku 30. 11. 2018 stejně jako záloha. 

Další organizační pokyny a informace budou studentům sděleny jak písemnou formou, tak 

v rámci schůzky, a to s dostatečným předstihem. 

V Praze 6. 9. 2018 

Jiří Štern 

vedoucí kurzu 


