
Toto prohlášení nesmí být starší 1 den!!! (Odevzdejte u odjezdu.) 

 

Prohlášení zákonných zástupců při výjezdu na školní akci (lyžařský kurz) 

Příjmení a jméno žáka....................................................................................................... 

Bydliště:............................................................................................................................. 

Třída:....................................Rodné číslo.................................Zdravotní pojišťovna......... 

Termín a místo lyžařského kurzu:...................................................................................... 

 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění, že 
ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky 
akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též 
známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem přišlo dítě do styku s osobami nemocnými infekčním 
onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby 
toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

Uvedení na tato zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel (astma, alergie,…) 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

Telefonní spojení na rodiče v době pobytu dítěte na LVK 
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

 

Prohlášení odpovědnosti za škody 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě. Zavazuji se uhradit všechny 
náklady související se škodami způsobenými mým dítětem. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození mobilního 
telefonu, elektronických her a jiné elektroniky, kterou si mé dítě přiveze na LVK, mám já. 

Prohlášení rodičů o vybavení 

Prohlašuji, že lyžařské (snowboardové) vybavení bylo odborně seřízeno a odpovídá parametrům pro bezpečné 

fungování při lyžování (snowboardingu) pro výše uvedenou osobu. (Doložte prosím potvrzením servisu 

lyží/snowboardů.) Prohlašuji, že bude při výcviku používat ochrannou přilbu odpovídající parametrům EU. 

 

V ..................................  dne...................... Podpis zákonného zástupce............................................. 

 



Zabezpečení lyžařského výcvikového kurzu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Žák/žákyně .............................................................se zúčastní lyžařského kurzu. 

Žák/žákyně je povinen/na dodržovat tyto pokyny: 

 je povinen dodržovat školní řád, 

 řídit se pokyny pedagogického dozoru a řidičů, dodržovat ubytovací řád, 

 pohybovat se po silnicích ve skupinách a respektovat dopravní předpisy pod dohledem pedagogického 

dozoru, 

 při přecházení používat přechody a další místa k tomu určená, 

 nesmí se vzdálit od skupiny bez pedagogického dozoru, 

 úraz (i zdánlivě bezvýznamný) a zhoršení zdravotního stavu neprodleně hlásit pedagogickému dozoru, 

který mu poskytne první pomoc, případně zajistí lékařské ošetření, 

 neprodleně nahlásit pedagogickému dozoru ztrátu, poškození či odcizení osobních věcí, 

 musí bezpodmínečně respektovat večerku a noční klid, zákaz kouření, pití alkoholu a užívání drog, 

 před odjezdem odevzdat vedoucímu učiteli prohlášení podepsané zákonnými zástupci, ve kterém bude 

potvrzeno, že žák má správně seřízené bezpečnostní vázání, 

 před odjezdem odevzdat vedoucímu učiteli prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonnými 

zástupci, 

 vzít s sebou průkaz pojištěnce (příp. občanský průkaz), 

 všichni žáci jsou pojištěni standardním způsobem a pojišťovna odškodňuje úrazy ve školách i na 

školních akcích, 

 bude při lyžařském výcviku používat ochrannou přilbu odpovídající předpisům EU, 

 v době svého osobního volna  

 při porušení kázně a uvedených pokynů se postupuje dle školního řádu, 

 v případě podezření na požití alkoholu podstoupí dechovou zkoušku pomocí alkoholtesteru, bude-li 

naměřena pozitivní hodnota, budou přivolání zákonní zástupci. 

 

Podpis žáka/žákyně................................................................. 

 

Jsme si vědom/a pokynů, které musí mít můj syn/má dcera dodržovat po celou dobu kurzu. 

Souhlasím – nesouhlasím s osobním volnem mého syna (dcery) bez pedagogického dozoru v průběhu kurzu. 

 

V...........................dne..................Podpis zákonného zástupce................................................... 


