
ŘÁD LYŽAŘSKÉHO KURZU  
 

 

1. V průběhu lyžařského kurzu platí školní řád jako ve škole. 

2. Do autobusu žáci nastupují po splnění požadovaných podmínek: 

a. odevzdání dokladu o seřízení lyží 

b. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem 

c. potvrzení rodičů o zdravotním stavu svého dítěte 

d. prohlášení rodičů o bezinfekčnosti 

e. po seznámení s řádem lyžařského kurzu (podpis rodičů a žáka) 

f. po uložení lyží a zavazadel do autobusu dle pokynů řidiče. 

3. V dopravních prostředcích během celého kurzu se žáci chovají slušně, sedí na svých místech, 

z oken nevyhazují žádné předměty, nevystrkují ruce, hlavu a podobně. 

4. Po příjezdu na místo konání kurzu se žáci řídí pokyny vyučujících (vyloží si své věci z autobusu, 

zkontrolují jejich úplnost). 

5. Po přidělení pokoje si uloží své věci a shromáždí se na určeném místě k poučení o bezpečnosti a 

doplnění organizačního pokynu. 

6. Do večerky prvního dne pobytu jsou žáci seznámení s denním režimem, poučení o bezpečnosti, 

pohybu v objektu a dále o požárních zásadách ubytovacího řádu. Dále jsou seznámení 

s rozmístěním základních prostorů (WC, sprchy, jídelna, společenská místnost, pokoje vedoucího 

kurzu, zdravotníka a dalších vyučujících). 

7. V případě ohrožení se žáci obrátí ihned na kteréhokoliv z vyučujících či jinou dospělou osobu 

v objektu. 

8. Během celého kurzu žákům není dovoleno opouštět bez vědomí vyučujících skupinu, ubytovací 

prostory ani místo určené k odpočinku. 

9. Při řešení problémů v terénu při výcviku se žáci obracejí na vedoucího svého družstva, 

zdravotníka nebo vedoucího kurzu. 

10. V době nočního klidu od 21.30 hodin do 7.30 hodin se žáci v případě potřeby obracejí na 

pracovníka pověřeného nočním dozorem. 

11. Žáci důsledně dodržují ubytovací řád, nenavštěvují cizí pokoje, využívají pouze předem určené 

prostory. 

12. Zjištění závady okamžitě hlásí vedoucímu kurzu, nezasahují do elektrické sítě ani jiných zařízení. 

13. Jakákoliv poranění, úrazy a změny zdravotního stavu hlásí okamžitě vedoucímu družstva, 

zdravotníkovi či jinému vyučujícímu. Stejně tak hlásí závady na výstroji a výzbroji. 

14. Za mobilní telefony a jiné cennosti si zodpovídá každý účastník po celou dobu kurzu sám. 

15. Žákům je zakázána jakákoliv konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek, včetně 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm (zapalovače, zápalky, svíčky, vonné tyčinky atd.) 

16. Po celou dobu výcviku se žáci řídí pokyny vedoucího družstva (přesuny, sjezdy, čekání u vleku, 

před výjezdem i po něm apod.). Dále je každý žák povinen upozornit vedoucího družstva na potíže 

svého spolužáka. 

17. Žáci nahradí škody způsobené porušením pravidel, řádu lyžařské kurzu a jiných předpisů.  

18. Vedoucí kurzu přizpůsobí řád kurzu na místě podle situace a podmínek. S vážnými změnami pak 

účastníky prokazatelně seznámí. 

19. V případě výrazných zdravotních změn, úrazů a při hrubém porušení kázně si rodiče vyzvednou 

své dítě nejpozději do 24 hodin od sdělení, a to osobně na dohodnutém místě. 

 


