
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 
 

 

Vážení rodiče, 
 

naše škola organizuje pro první ročníky SOŠ J.Hradec letní výcvikový kurz (dále jen LVK). 

Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a platnými předpisy naší školy. Cílem LVK je 

seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a 

orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap. Náplní LVK budou také různé sportovní 

soutěže, rekreačně rehabilitační činnosti a pro zájemce cyklistické exkurze.  

   LVK se uskuteční od 2.9. do 6.9.2019. Studenti prvních ročníků nastoupí v PO 2.9.2019 

před školu SOŠ Jáchymova a po té budou hromadně přepraveni do ubytovacího zařízení 

v Malém Ratmírově. Přesný termín odjezdu bude ještě stanoven. V PA 6.9.2019 se pak vrací 

hromadně kolem poledního ke škole SOŠ Jáchymova do Jindřichova Hradce.   

    Finanční kalkulace vychází z ubytování z června 2018 a vývoje cen za stravu, dále dopravy 

a je stanovena na částku 2500,- Kč na osobu a celý pobyt (na částku lze uplatnit příspěvek ve 

výši 250,- Kč z BONUSu, bude ev. vyplaceno zpětně při závěrečném vyúčtování LVK). Plná 

penze je složena ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře. 

Stravování začíná pondělním obědem a končí páteční snídaní. Studenti, kteří mají  přihlášeno 

stravování ve školní jídelně, si je na dny strávené v Malém Ratmírově odhlásí. Termín pro 

zaplacení výše uvedené částky je stanoven do 15.2.2019 k rukám třídního učitele. 

   Veškeré další informace o LVK, nástupu se dozvíte ihned, jak to bude možné 

prostřednictvím svého třídního učitele a také na www.sos-jh.cz.  
 

   Krom vhodného oblečení je na tuto akci nutno následující: 

1. Přilba na kolo a láhev na vodu 

2. Jízdní kolo (horské nebo trekové) 

 v dobrém technickém stavu 

 musí odpovídat platné vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích 

 náhradní duši a soupravu na lepení 

   Cyklistické exkurze budou jen pro zájemce a pro dostatečnou skupinu (info později). 

 

   Závěrem mi dovolte, abych Vás požádal o písemný souhlas o účasti Vašeho syna (dcery) na 

LVK a prohlášení, že je zdravotně způsobilý(á). Vyplněné prosím vraťte do 30.11.2018 

k rukám svého třídního učitele, který je hromadně předá vedoucímu LVK. 

 

         Mgr. Radek Němec 

              vedoucí LVK 
 

Zde prosím odstřihněte, vyplňte a vraťte do 30.11.2018 k rukám svého třídního učitele 

 
 

       SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM*, 

účast  s kolem / bez kola* 

 

aby se můj syn/dcera* ................................................................................................................ 

 

datum narození:..................................     SOŠ         třída:............................................ 

 

zúčastnil LVK v termínu 2.9. - 6.9.2019. 

Prohlašuji tímto, že je/není* můj syn/dcera* zdravotně způsobilý/á* a nic nebrání jeho/její* 

účasti na LVK. 

   

*Nehodící se škrtněte                      ...................................................... 

             podpis zákonného zástupce 

http://www.sos-jh.cz/

