Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na LVZ
1. Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o bezinfekčnosti a zdravotním stavu žáka.
Prohlašujeme, že náš syn (dcera) je zdravý (zdravá) a ve 14 dnech před odjezdem na kurz nepřišlo
do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu
není nařízeno karanténní opatření (datum odjezdu na kurz). Jestliže je na něco alergický či má
nějaký zdravotní handicap, uvědomíme zdravotníka a vedoucího kurzu. V případě zatajení
jakékoliv skutečnosti o nezpůsobilém zdravotním stavu svého dítěte nesou rodiče (zákonní
zástupci) žáka plnou zodpovědnost za následky rozšíření nakažlivé nemoci či ohrožení ostatních
účastníků kurzu.
Alergie………………….. Léky………………………………………………..
Handicap…………………………….
2. V místě pobytu budou žáci seznámeni s ubytovacím řádem zařízení a s předpisy a pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v daném místě. Žáci dodržují
stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Při pobytu na chatě žák nesmí bez
dovolení opustit areál ubytovacího zařízení. Dále je žák poučen o možných přírodních nebezpečí a
katastrofických jevech a o možnostech jeho ochrany či předcházení před těmito jevy a nebezpečími.
3. Žáci po celou dobu konání kurzu podléhají školnímu řádu a respektují bezpečnostní opatření a
nařízení pedagogického dozoru a instruktorů a nesmí svévolně opustit družstvo. Žák se řídí
bezpečnostními pravidly při jízdě na lyžích (snowboardu). Nepřeceňuje své síly a neprokazuje
nemístnou odvahu. Nepohybuje se mimo prostor vyhrazený pro lyžování a snowboarding či
prostor pro běžecké lyžování. Během pobytu v horách respektuje pokyny příslušníků Horské
služby a výstražná znamení na nebezpečných místech. Žák má povinnost nosit během lyžařského
i snowboardového výcviku přilbu. Každé poranění či zdravotní obtíže hlásí vedoucímu kurzu.
4. Po dobu výcviku je žák zodpovědný za svůj materiál.
5. Žák/žákyně a rodiče (zákonní zástupci) svými podpisy stvrzují výše uvedená prohlášení a souhlasí
s dodržování uvedených zásad. Dále berou na vědomí, že při jejich nedodržení se žák vystavuje
postihům v souladu se školským zákonem a školním řádem. V případě závažného porušení
těchto pokynů (např. zákazu kouření, užívání alkoholu nebo toxických látek) může být
žákovi uděleno i některé z nejpřísnějších kázeňských opatření (podmíněné vyloučení ze
školy, případně vyloučení ze školy).
Ke dni 15. 12. 2019

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

Podpis rodičů (zák.zástupců)

