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Ceník kurzů 

 

 

Školní kurz ZŠ Plavání – pětidenní kurz s plnou penzí, dvěma svačinami denně a pitným režimem po celý den. Ubytování v Penzionu 

Na Vysočině, v penzionu Roušarka, v hotelu Jelenovská , v hotelu Bezděz, v hotelu Fontána, v Sporthotelu Bystřice, v Sportcentru 

Brandýs nebo v hotelu Energetik. Kurz zahrnuje celkem 20 x 45min. výukových lekcí plavání rozdělených do 10ti bloků. Doplňkový 

sportovní program - 4 x 90min a večerní zábavní program - 4 x 90min. Minimální počet žáků je 40. 

Cena  3 850 Kč/žák – ubytování, strava a doplňkový program 

1 800 Kč/žák – výuka plavání 

Školní adaptační kurz ZŠ Enviro- školy v přírodě – pětidenní kurz s plnou penzí, dvěma svačinami a pitným režimem po celý den. 

Ubytování v Chatě Radost, hotelu Horní Pramen nebo hotelu Jelenovská. Kurz zahrnuje 15 x 90 min. zábavních, sportovních a 

environmentálně vzdělávacích aktivit v přírodě a společenských prostorách. Minimální počet žáků je 40. 

Cena  4 350 Kč/žák – ubytování, strava, program 

Školní kurz ZŠ Enviro- školy v přírodě – pětidenní kurz v s plnou penzí, dvěma svačinami a pitným režimem po celý den. Ubytování 

v Chatě Radost, hotelu Horní Pramen nebo v hotelu Jelenovská. Kurz zahrnuje 20 x 90 min. zábavních, sportovních a 

environmentálně vzdělávacích aktivit v přírodě a společenských prostorách. Minimální počet žáků je 40. 

Cena  4 550 Kč/ žák – ubytování, strava, program 

Lyžařský kurz – pětidenní kurz v s plnou penzí, dvěma svačinami a pitným režimem po celý den. Ubytování v Chatě Radost 

v Deštném v Orlických horách, v Penzionu u Medvěda v Jizerských horách, v hotelu Fontána na Lipně nebo v hotelu Energetik 

v Krkonoších. Cena zahrnuje pětidenní ski-pas pro dva pedagogy, cca 7 x 180 min. výuky lyžování a dalších zimních sportů, 4 x 60 

min. večerní program. 

Cena  3 850  Kč/žák – ubytování, strava a doplňkový program 

1 800 Kč/žák – výuka lyžování 

Školní výlety – lze vybírat z naší nabídky tématických školních výletů, či vytvořit vlastní, na míru. Dopravujeme školy taktéž na 

jejich vlastní školy v přírodě, kurzy, závody a další školní akce. Cena výletů je odvislá od ujeté vzdálenosti a daného programu. 

 

• U všech kurzů lze žádat o příspěvek u zdravotních pojišťoven. Pro rok 2022 je jeho výše stanovena mezi 500 - 1 500 Kč na 

žáka dle smluvních podmínek. Dopravu na kurzy Vám po dohodě zařídíme a lze ji, stejně jako plaveckou výuku, hradit 

z fondu ONIV. Ski-pasy u lyžařských kurzů Vám taktéž rádi zajistíme. Pro sezónu 2022/2023 je cena 324 Kč na den/žák. 
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