
Příloha č.1 
Pravidla BOZP při ZVK, LVK a VLK 

 Žák dodržuje při ZVK, LVK a VLK platný školní řád. 

 Žák si zajistí vybavení na ZVK, LVK a VLK odpovídající pravidlům BOZP a způsobilost vybavení 

doloží vedoucímu kurzu před odjezdem písemnou formou jako doklad o správném seřízení lyží (viz. 

Potvrzení o správném seřízení lyží – příloha č. 3). Lyžařskou výzbroj a výstroj udržuje žák v pořádku a 

čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném. 

 Žák respektuje pravidla chování na sjezdové trati tzv. Pravidla FIS: Před vjezdem na sjezdovou trať 

nesmí ohrozit ani omezit lyžaře nebo snowboardistu jedoucího po sjezdovce z vrchu nebo před ním. Po 

vjezdu na lyžařskou trať nesmí ohrozit nebezpečnou jízdou ostatní lyžaře, vždy dokáže včas a bezpečně 

zastavit, nezastavuje pod horizontem nebo za hranou svahu, nezastavuje uprostřed svahu, ale u okraje, 

respektuje značení a signalizaci, v případě malých dětí je obzvlášť pozorný, dbá zvýšené pozornosti 

obzvlášť, jelikož děti se chovají na svahu nepředvídaně. 

 Žák je povinen při ZVK, LVK a VLK plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád 

ubytovacího zařízení, na které jsou ubytováni. Žák je povinen dodržovat denní řád. 

 Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení lyžařského instruktora 

opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech. 

 Žák povinně používá helmu. 

 Žák je připraven na náhlé změny počasí vhodnou volbou oděvu a chrání se před sluncem (brýle, opal. 

krém). 

 Žák se na sjezdových tratích pohybuje vždy po určených terénech, platí přísný zákaz lyžování mimo 

sjezdovky. 

 Pokud je žák při výcviku unaven, má právo požádat o odpočinek. 

 Při turistice na lyžích jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při zhoršené viditelnosti 

zkracují až na dotek. Lyžařský instruktor jede v čele. Jako závěr je určen zkušený lyžař. Lyžařský 

instruktor provádí pravidelně překontrolování počtu žáků družstva. 

 Žák má u sebe neustále kartičku pojištěnce pro případ úrazu. 

 Onemocnění a poranění hlásí žák lyžařskému instruktorovi nebo zdravotníkovi. 

 Žák nesmí bez povolení vedoucího kurzu opustit ubytovací zařízení. 

 Povinností každého účastníka ZVK, LVK a VLK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, 

ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha 

topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty. 

 Žák svým chování neohrožuje ostatní ubytované a v případě nočního a poledního klidu se chová tiše. 

 Kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je přísně zakázáno. 

 Žák nezapomene na léky, pokud nějaké pravidelně užívá. 

 Žák má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných 

výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz 

zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. 

 Žák doloží veškerá omezení činností dané obsahem ZVK, LVK a VLK. 

 Žák odevzdá nejdříve 3 dny před odjezdem Prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha č. 2). 

 Žák dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné 

v objektu, kde jsou žáci ubytováni.  

 Porušení pravidel pro ZVK, LVK a VLK se trestá dle školního řádu nebo při zvláště hrubém porušení až 

vyloučením z dalšího pobytu LVZ a LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh, po předchozí 

konzultaci s ředitelem školy.  

Žák odevzdá podepsaná pravidla před odjezdem vedoucímu kurzu spolu s Prohlášením o bezinfekčnosti, 
Potvrzením o správném seřízení lyží a Prohlášením odpovědnosti za škody. 

 

Jméno žáka: ........................................................................…………………………………  

Byl jsem seznámen z pravidly BOZP na ZVK, LVK a VLK. 

 

         ………………………….. 

         podpis žáka 

 
…………………………..      ………………………….. 

datum        podpis zákonných zástupců 



Příloha č. 2 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti:  

 

.......……………………………………....……… bytem ……………………………………, ani 

jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že mi též není 

známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly 

přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy, je zdravé a schopné ZVK, LVK a 

VLK! Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo 

pravdivé. 

Toto prohlášení nesmí být starší tří dnů! 

 

…………………………..      ………………………….. 

datum        podpis zákonných zástupců 

 

Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné 

skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např. alergie, trvalé 

užívání léků apod.). Léky s návodem k užívání a zdravotní průkaz pojištěnce dejte dětem s sebou 

v označené obálce. Úrazové pojištění žáků školy je platné pouze na území České republiky. 

 

Alergie: ......................................................................................................................................... 

Trvalé užívání léků: ..................................................................................................................... 

Rodné číslo dítěte: ........................................Pojištěno u zdravotní pojišťovny: ......................... 

Telefonní spojení na rodiče domů: ......................................do práce: .................................... 

 

PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání 

ozdravného pobytu na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě 

finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.    

 

Dodatek 

V případě závažného onemocnění nebo úrazu si po telefonické dohodě s vedoucím kurzu pro své 

dítě na ZVK, LVK a VLK přijedu – odvezu ho domů. Jinak bude umístěno do nemocnice v místě 

pobytu. 

 

…………………………..      ………………………….. 

datum        podpis zákonných zástupců 

 

 

SOUHLAS RODIČŮ S OŠETŘENÍM ŽÁKA NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 372/2011 SB., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 

Souhlasím s tím, že v případě nezbytnosti ošetření žáka ve zdravotnickém zařízení bude dítěti 

přivolána lékařská pomoc, či bude učitelkou nebo jiným pracovníkem školy dopraveno 

do zdravotnického zařízení v době konání kurzu. Bezprostředně bude zákonný zástupce 

informován, aby mohl případně dát zdravotnickému zařízení souhlas s poskytnutím dalších 

zdravotnických služeb a zařídit vše potřebné pro nezletilého pacienta. 

 

 

…………………………..      ………………………….. 

datum        podpis zákonných zástupců 



Příloha č. 3 

POTVRZENÍ O SPRÁVNÉM SEŘÍZENÍ LYŽÍ 

 

Prohlašuji, že můj syn/má dcera: ................................................................................................. 

 

má správně seřízené vázání lyží. 

 

…………………………..      ………………………….. 

datum        podpis zákonných zástupců 

Necháte-li lyže seřídit v servisu, vystaví Vám na požádání potvrzení o seřízení. Tento tiskopis 

použijte pouze v případě seřízení vázání doma. 


