Informace pro zákonné zástupce žáků 7. a 8. ročníku k LVK
Č.j.: ZŠTr/215/2014

Vážení rodiče,
na 12. 01. 2014 jsme měli naplánován pro žáky 7. a 8.ročníku LVK. Vzhledem k tomu,
že před uvedeným termínem nebyla sněhová pokrývka a ani vhodné teploty pro umělé
zasněžování, domluvili jsme se s provozovatelem penzionu na přeložení termínu na
19. 01. 2014. Předpovídané ochlazení se ovšem nedostavilo ani do uvedeného termínu, a tak
jsme uvítali možnost přeložení kurzu na 9. 3. 2014. S blížícím se termínem kurzu jsme
sledovali zhoršující se sněhové podmínky v Loučné nad Desnou i v okolí. Současný stav
podmínek pro uskutečnění LVK jsem konzultoval s majitelem penzionu během posledního
týdne, sledovali jsme situaci na okolních sjezdových tratích.
Z důvodu výrazného omezení sjezdových tratí, jejich uzavření pro nedostatek sněhu,
následným větším nákladům na dojíždění z ubytovacího střediska ke sjezdovým tratím, které
by nebyly vhodné pro začínající či mírně pokročilé lyžaře, jsem se rozhodl pro přeložení
kurzu na příští rok 2015.
LVK by proběhl v termínu od neděle 1. 2. do pátku 6. 2. 2015 – před jarními prázdninami.
Kurzu by se účastnili žáci 8. a 9. ročníku.
Úhrada LVK – naše škola od Vás obdržela částku 3 000 Kč na žáka. Z této částky máme
na účtu školy 2 062 Kč na žáka, kterou bychom Vám zaslali po Vašem vyjádření v návratce –
na účet, osobně v kanceláři školy, a nebo po souhlasu prostřednictvím Vašeho žáka/žákyně
školy. Zbývajících 938 Kč jsme na konci roku 2013 převedli Penzionu Oáza (záloha) a daná
částka je vedená v účetnictví firmy. Vzhledem k problémům, které bychom způsobili
majitelům zařízení, by uvedená zálohová platba již byla připravena na příští rok. V případě, že
by se některý z žáků nemohl kurzu zúčastnit, bychom Vám zbývající částku z přijaté platby
uhradili.
Děkuji Vám za pochopení a současně bych Vás chtěl požádat o zaslání návratky, jakým
způsobem Vám máme vrátit část přijaté platby.
V Tršicích dne 03. 03. 2014
_______________________
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel školy

