
Mgr. Marek Švajný, T  778 485 620, W  www.budinline.cz, E  budinline@gmail.com 
 

BUD INLINE OSTRAVA 
KURZ LEDNÍHO BRUSLENÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Na kolečkách už vám to sviští jedna báseň? Kurz je primárně určen pro první stupeň ZŠ. Období pro uskutečnění 

kurzu je stanoveno na měsíce říjen, listopad a prosinec. Obecně platí, že kurz probíhá kontinuálně distanční formou v rozsahu 

8 týdnů, nejčastěji v rámci blokové výuky Tělesné výchovy. Lekce probíhají v dopoledních hodinách dle aktuálního rozpisu 

ledové plochy, a to buď v multifunkční hale u Ostravar arény, či na zimním stadionu v Ostravě Porubě. Dopravu na místo 

konání zajišťuje škola. Program zajišťují instruktoři bruslení a studenti Ostravské univerzity tělovýchovné zaměření. Povinnou 

výbavou jsou brusle a přilba. Brusle je možné zapůjčit. Minimální počet účastníků kurzu je 20, maximální pak 36. Termíny 

kurzů dle dané školy naleznete v Kalendáři nebo přímo v Rezervačním formuláři. Nenašli jste vaši školu? V případě zájmu o 

kurz i na vaší škole, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo na telefonním čísle 778 485 620. 

PROGRAM 

První lekce kurzu slouží především k organizačně bezpečnostním pokynům a rovněž k rozřazení dětí do skupin dle 

pohybových dovedností. Výuka bruslení probíhá dle metodické řady, nicméně většinu času formou her a soutěží. Nejčastěji 

jsou děti rozděleny do 3-4 skupin dle aktuálních dovedností. V průběhu kurzu mohou být přeřazeny do jiného družstva 

v závislosti na jejich motorické docilitě. V průběhu 8 týdnů přijdou na řadu tradiční i netradiční disciplíny na ledě. Celý kurz 

vrcholí individuálními soutěžemi a každý účastník bude odměněn diplomem a sladkou odměnou.  Cena kurzu je závislá na 

možnostech školy přispět na pronájem ledové plochy. V případě, že škola má finance na pokrytí těchto nákladů, je cena kurzu 

pro účastníka 590 Kč. V opačném případě je ledová plocha rozpočtena mezi celkový počet  účastníků.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

SRAZ PŘED VSTUPEM NA STADION 

PŘEZUTÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY 

VÝUKA BRUSLENÍ (DLE DOVEDNOSTÍ) 

UKONČENÍ PROGRAMU 

 

 

 

 

 

 

 

CENA KURZU: OD 590 KČ 

8 hodin výuky ledního bruslení 

3 – 4x instruktor 

Odměny 

Zážitek  

PŮJČOVNÉ 

Dle aktuálního ceníku půjčoven na zimních stadionech 


