
 

FAQ – Lyžařské začátky v Janských Lázních 
 
Co když dítě onemocní před kurzem a nebude se moci kurzu zúčastnit? 
Pokud nám nejpozději do posledního dne konání kurzu dodáte potvrzení od lékaře, 
vystavíme Vám poukaz na služby lyžařské školy a půjčovny v hodnotě částky, kterou jste za 
kurz zaplatili. Potvrzení od lékaře je potřeba osobně donést, poslat po paní učitelce do 
kanceláře K+K Ski School s.r.o. Poukaz je platný 1 kalendářní rok a můžete ho využít na komerční 
služby lyžařské a snowboardové školy a půjčovny K+K Ski School s.r.o. (např. privátní výuka lyžování). 

 
Co když dítě onemocní během kurzu? 
Pokud nám nejpozději do posledního dne konání kurzu dodáte potvrzení od lékaře, 
vystavíme Vám poukaz na služby lyžařské školy a půjčovny v hodnotě částky, kterou jste 
nevyčerpali. Například: Za kurz jste zaplatili 1.600,-Kč, dítě zameškalo 2 dny (z celkových 5 dní 
kurzu). Na základě potvrzení od lékaře Vám vydáme poukaz na 640,-Kč. 

 
Do kdy musím nejpozději dodat potvrzení od lékaře? 
Potvrzení je nutné dodat nejpozději do posledního dne konání kurzu, do kanceláře K+K Ski School 
s.r.o. Při pozdějším dodání potvrzení Vám poukaz již nebude vydán! 

 
Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme? 
Pokud máte zájem o vydání poukazu na služby lyžařské školy a půjčovny, je nutné k lékaři 
zajít a dodat potvrzení od lékaře. 

 
Proč musíme dodávat potvrzení od lékaře? Kurz jsme zaplatili, máme 
proto na náhradní hodiny lyžování nárok. 
Zaplacením kurzu máte nárok na účast na kurzu „lyžařské začátky v Janských Lázních“ v příslušném 
termínu. I když se dítě kurzu nezúčastní, má stále volné místo v autobuse i ve skupině při výuce 
lyžování – zaplacená částka tudíž není využita. Vystavením poukazu při nemoci dítěte chceme přesto 
umožnit dítěti zaplacené peníze využít. Je však třeba také respektovat naše pravidla, kterými se 
chráníme proti zneužití této služby. 
 
V jak velkých skupinách probíhá výuka lyžování? 
Při výuce lyžování garantujeme průměrně 6 dětí na jednoho instruktora. V prvních dnech se 
skupiny mohou pro zajištění bezpečnosti a efektivnosti výuky spojovat (12 dětí na 2 
instruktory). Při nerovnoměrném rozložení skupin může dojít k tomu, že ve skupině 
pokročilejších lyžařů bude např. 7 dětí na 1 instruktora a naopak u začátečníků 5 dětí na 1 
instruktora. 

 
 



 

Pojede se, i když je špatné počasí (sněží, velký mráz, vítr, déšť)? 
Pokud je v provozu ski areál Janské Lázně, kurz proběhne. V případě extrémního počasí (závisí na 
posouzení organizátora), Vám bude navrhnut náhradní termín. Pokud již náhradní termín 
není volný, budou Vám vráceny peníze. 

 
Co když nebude sníh? 
V případě, že ski areál Janské Lázně nebude po dobu konání kurzu v provozu, bude Vám nabídnut 
náhradní termín. Pokud již náhradní termín není volný, budou Vám vráceny peníze. 

 
Co si děti mají vzít s sebou? 
Lyže a lyžařskou obuv (pokud si je nepůjčují na místě), náhradní rukavice, čepice nebo kuklu 
pod helmu. Vše prosím řádně podepište tak, aby podpis odolal sněhu a vodě. Lyžařské hole 
děti nebudou potřebovat! 

 
Jak bude výuka probíhat? 
Jedná se o skupinovou výuku lyžování. Děti jsou rozřazeny do skupin podle výkonnosti, kterou 
udali rodiče na přihlášce. Během prvního dne jsou děti přeřazovány dle aktuálních 
dovedností. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Výuka probíhá primárně v dětské 
lyžařské školce s lanovým vlekem a kolotočem na sněhu. 
Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, 
pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce 
výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností organizátora přeřazeno do 
pokročilejší skupiny. Cílem kurzu je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, u 
nejmenších dětí formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody. 

 
Kde se děti budou přezouvat a svačit? 
Na přezouvání a svačinu mají děti dostatek prostoru ve vytápěném montovaném objektu přímo 
v areálu dětské školky. Oba prostory jsou v bezprostřední blízkosti dětského lyžařského parku. 

 
Co když některé dítě pláče? 
Některé, zvláště ty nejmenší děti pláčou po mamince, nebo protože nezvládají nové 
prostředí. Instruktoři se je snaží zabavit, motivovat, odměňovat. Je na zvážení rodičů, zda 
přihlásit dítě, pokud mají pochybnosti, zda kurz zvládne. Jedná se o skupinovou výuku 
lyžování, proto se instruktor bohužel nemůže věnovat pouze 1 dítěti. Pokud dítě dlouhodobě 
pláče tak, že není schopné absolvovat výuku a hrozí, že mu bude např. zima, je dítě svěřeno 
paní učitelce ze školky nebo si jde sednout do kanceláře lyžařské školy. V případě, že se rodiče 
rozhodnou dítě v dalších dnech ponechat ve školce nebo doma, nevztahuje se na 
promeškané hodiny žádná kompenzace. 
 

Mohou se rodiče přijet podívat? 
Rodiče se mohou přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu autobusem. 
Prosíme rodiče, aby sledovali výuku z povzdálí (nejlépe tak, aby je děti neviděly), 
nezasahovali do výuky a nechodili do dětského lyžařského parku. Přítomnost rodičů, kteří 
nerespektují tyto pravidla, výrazně narušuje výuku a snižuje kvalitu lyžařského kurzu. 

 
 



 

Kdy začínají a jak probíhají páteční závody, 
Dopolední závody začínají cca v 9.00, odpolední cca v 15,00 (každý týden se časy mírně liší). 
Do té doby děti trénují na trati závodů a probíhá výuka lyžování. Po závodech je připraveno 
slavnostní vyhlášení výsledků závodu a společné focení. 
Prosíme rodiče, aby si neodváželi děti z kurzu dříve a neodnášeli jejich soukromé vybavení, 
např. během vyhlášení. Instruktoři odvedou po vyhlášení a focení děti do zázemí školky, kde 
se přezují, a donesou všechen materiál dětí před kancelář lyžařské školy. 

 
Budou děti, které už umějí lyžovat jezdit na vlecích? 
První den lyžařského kurzu jsou děti na dojezdu sjezdovky a v dětském lyžařském parku 
přezkoušeny z lyžařských dovedností. Je nutné ověřit si z důvodu bezpečnosti lyžařské 
dovednosti dětí. U některých dětí neodpovídá lyžařská pokročilost, uváděná v přihlášce, 
skutečnosti!!! Tyto děti jsou během prvního dne, popř. po prvním dnu přeřazeny do jiné 
skupiny. První skupina se většinou již první den dostane k jízdě na lyžařském vleku. Další 
skupiny, v závislosti na jejich dovednostech, začínají jezdit na vleku v průběhu dalšího 
pokračování kurzu. Lyžařský kurz není jen o „ježdění na vleku“ a počtu sjetých sjezdovek. Do 
výuky jsou u všech skupin průběžně zařazovány hry a cvičení na rovině, mírném svahu, 
šlapání a vstávání z pádu. Cílem výuky není najezdit co nejvíce kilometrů, ale naučit děti 
novým lyžařským dovednostem a hlavně aby děti lyžování bavilo. 

 
Moje dítě již jezdí oblouky v paralelním postavení (bez pluhu), má pro něj 
kurz smysl? 
Samozřejmě, že kurz má smysl pro každé dítě, nehledě na jeho lyžařské dovednosti. Každé 
další cvičení na lyžích pomáhá dítěti zlepšovat se. Ale záleží na zvážení každého z rodičů, zda 
budou akceptovat podmínky skupinové výuky, kdy je postup při výuce přizpůsoben 
nejslabšímu členu skupiny. V každém případě je dětem lépe na horách a čerstvém vzduchu 
než ve městě. 

 
Jak dlouho bude probíhat výuka lyžování? 
Výuka lyžování probíhá průměrně 2 hodiny každý den. Pokud je v pondělí výuka z důvodu 
pozdního příjezdu autobusu a delšího času při půjčování lyžařského materiálu zkrácena, 
v dalších dnech se zameškané minuty postupně dohánějí. 
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