
Příjmení a jméno žáka: ……………………………………………………………….                 Třída: …………….. 
 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na LVZ 
 

Žák/žákyně (dále jen „žák“) předloží před odjezdem na LVZ rodiči (zákonnými zástupci) i žákem 
podepsané následující prohlášení a pokyny. 

 
1. Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o bezinfekčnosti a zdravotním stavu žáka: Prohlašujeme, 

že náš syn/dcera je zdravý/zdravá a v posledních 14 dnech před odjezdem na kurz nepřišel/a do 
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani 
synovi/dceři není nařízeno karanténní opatření. Jestliže žák trpí alergií nebo má nějaké zdravotní 
znevýhodnění či omezení, uvědomí vedoucího kurzu před odjezdem na LVZ.  
V případě zatajení jakékoliv skutečnosti o zdravotním  stavu svého dítěte nesou rodiče (zákonní 
zástupci) žáka plnou zodpovědnost za zdravotní následky žáka nebo za šíření nakažlivé nemoci a 
ohrožení ostatních účastníků kurzu. 
 

2. Potvrzení o seřízení lyžařského (snowboardového) vázání vydané odborným servisem – 
přiloženo:             ano         -          ne  
 
V případě, že toto potvrzení žák nemá k dispozici, rodiče (zákonní zástupci) zodpovídají za 
technický stav a seřízení vázání lyžařské (snowboardové) výbavy svého syna/své dcery.  

Zásady chování žáka – účastníka LVZ: 

1. Žák dbá pokynů svých instruktorů a nesmí svévolně opustit družstvo. Žák se řídí 
bezpečnostními pravidly při jízdě na lyžích (snowboardu). Nepřeceňuje své síly a neprokazuje 
nemístnou odvahu.  

2. Žák se nepohybuje mimo prostor pro lyžování a snowboarding či prostor pro běžecké lyžování. 
Během pohybu v horách respektuje pokyny příslušníků Horské služby a výstražná znamení na 
nebezpečných místech. 

3. Žák respektuje ubytovací řád chaty, včetně nočního klidu. Při pobytu na chatě žák nesmí bez 
dovolení opustit ubytovací zařízení. 

4. Žák má povinnost nosit během lyžařského i snowboardového výcviku přilbu. 
5. Po dobu kurzu je žák zodpovědný za svůj a školní majetek. V případě jeho poškození či zničení 

je žák resp. zákonný zástupce povinen školní majetek uhradit. 

Škola pro žáky zajistí pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou cizím osobám a na cizím majetku. 

Žák i zákonný zástupce stvrzují svými podpisy souhlas s výše uvedenými prohlášeními a souhlas 
s dodržováním uvedených zásad.  Dále berou na vědomí, že při jejich nedodržení se žák vystavuje 
postihům v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání („Školský zákon“) . V případě závažného porušení těchto pokynů a    
Školního řádu (např. zákazu kouření, požívání alkoholu nebo toxických látek) může být žákovi uděleno 
i některé z nejpřísnějších kázeňských opatření (podmínečné vyloučení ze školy případně vyloučení ze 
školy). 

Odjezd v pátek ………………………………..  v 9, 00 hod. z haly nádraží Holešovice. 

Předpokládaný příjezd v pátek ……………………………………… v  15,00 hod. tamtéž. 

         

Podpis  žáka/žákyně : …….............................      Podpis rodičů (zák. zástupce): ….………………………………. 

Datum:……………………………………. (nejdéle tři dny před odjezdem)       


