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Provozní řád 
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Schválila:    Božena Světlíková, ředitelka školy Vydáno dne: 9. 4. 2019 

Účinnost od: 15. 4. 2019 

Stran: 4 + přílohy 

Nahrazuje:   Směrnici Lyžařský kurz č. j.  22ZS/1195/2015ze dne 15. 12. 2015 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

Obecná ustanovení  

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu 

školy. 

 

Organizace výcvikového kurzu se řídí:  

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání, v platném znění zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 

práce, zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 106/2001Sb., 

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci 

úrazů dětí, žáků a studentů, a touto směrnicí školy. 

 

ORGANIZACE  

Cílem je poskytnout žákům základní výcvik – lyžařský v 7. ročníku, cykloturistický 

v 8. ročníku a vodácký v 9. ročníku.  Seznamuje žáky s pohybem v přírodě, učí je správnému 

vztahu k prostředí, přispívá k otužování, formuje charakterové vlastnosti, patří 

k nejúčinnějším formám tělesné výchovy. 

   

Příprava  

Ředitelka školy stanoví vedoucího kurzu, instruktorský sbor a zdravotníka. 

Vedoucí kurzu zajistí: 

 propagaci výcvikového kurzu ve třídách, zjištění zájmu, jednání s dodavatelem, 

 závaznou přihlášku žáka na výcvikový kurz potvrzenou podpisem zákonného zástupce žáka, 

 v případě lyžařského kurzu upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží (v případě 

cyklistického kurzu seřízení kola), které se prokazuje potvrzením servisu, popřípadě čestným 

prohlášením zákonných zástupců žáků,  

 případné doplnění výcvikového kurzu žáky vyššího ročníku, 
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 vyžádání lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu (potvrzení vydá 

účastníkovi jejich registrující lékař), 

 objekt pro konání výcvikového kurzu a dopravu. U objektu zajistí podmínky v souladu se 

zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví -  dodržení hygienických požadavků na 

prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, 

stravování a režim dne.  

 vypracování řádu výcvikového kurzu, denního řádu, plánu výcviku a nechá jej schválit 

ředitelkou školy, organizační pokyny, metodiku výcvikového kurzu, zpracuje přípravy 

přednášek a určí jednotlivá témata instruktorům, 

 vypracuje seznam účastníků výcvikového kurzu, předá pokyny všem účastníkům výcvikového 

kurzu, 

 na třídních schůzkách informuje zákonné zástupce o výcvikovém kurzu, předá jim písemné 

informace, provede poučení o bezpečnosti, 

 stanoví termín pro úhradu nákladů výcvikového kurzu (číslo účtu vč. variabilního symbolu),  

 v den odjezdu vybere potvrzení o seřízení vybavení, 

 zajistí instruktáž všech fyzických osob činných na akci, s výjimkou zdravotníka, 

o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a jiných poškození zdraví. 

 

Vedení kurzu 

 při příjezdu do ubytovacího objektu převezme pokoje, zjistí závady a nechá je odstranit, zajistí 

ubytování a bezpečné uložení věcí, 

 zahájí kurz - způsob organizace kurzu, řád výcvikového kurzu, řád ubytovacího zařízení, 

 určí denní službu, pomocníka, vydá denní rozkazy, 

 provede poučení účastníků o BOZP a o poučení provede zápis, 

 kontroluje pořádek a čistotu,  

 provádí denní hodnocení v družstvech, žáci se při výcviku řídí pokyny instruktora, 

 vede evidenci účastníků kurzu,  

 při úrazech žáků nebo zdravotních potížích informuje zákonné zástupce žáka a vedení školy, 

 kurz ukončí hodnocením, 

 služba - povinnosti vedoucího dne: odpovídá za průběh dne, nástupy, pořádek, ráno přejímá 

hlášení při nástupu, službu předává denním rozkazem, 

 zástupce služby dne (z řad žáků): pomáhá při organizaci dne, provádí kontrolu pokojů 

s dalšími instruktory, předává hlášení, vyhlašuje budíček a večerku, svolává na stravu, 

zajišťuje večerní program.    
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Zdravotník zajistí: 

 převzetí písemného prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti, 

 převzetí potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, které posuzuje a vydává praktický 

lékař pro děti a dorost, který žáka registruje, 

 odpovídající vybavení lékárničky, převzetí léků od zákonných zástupců při odjezdu 

žáků na výcvikový kurz, 

 seznámení vedoucího akce se zdravotním stavem žáků, 

 ošetřování drobných poranění a poskytování první pomoci. Při vážnějším onemocnění 

žáků a osob činných při zotavovacích akcích zajistí lékařské ošetření; při výskytu 

přenosných nemocí informuje příslušné hygienické zařízení. 

 ošetřování nemocných na izolaci a péči o hygienické prostředí na ošetřovně a izolaci. 

Po odchodu nemocného z izolace zajistí provětrání matrací i přikrývky, umytí a 

ochrannou dezinfekci postele a její čisté povlečení. Při výskytu přenosného 

onemocnění zajistí ochrannou dezinfekci podle pokynů praktického lékaře nebo 

odborného pracovníka hygienické stanice. 

 kontrolu denního úklidu v obytném prostoru žáků,  

 kontroluje skladbu jídelního lístku, 

 vedení zdravotnického deníku (spolu se seznamem účastníků zajistí vedoucí akce 

uložení těchto záznamů po dobu 6 měsíců od skončení školy v přírodě), 

 sledování dodržování zásad osobní hygieny, 

 nošení jídla a nápoje nemocným, 

 informování zákonného zástupce žáka o zdravotních potížích, které žák v průběhu 

výcvikového kurzu prodělal, a o případném kontaktu s infekcí, 

 zdravotník se  účastní, pokud není vázán péčí o nemocné, denního programu. 

Spolupracuje z hlediska ochrany zdraví na sestavování režimu dne a usměrňuje 

otužování žáků. 

 

Likvidace kurzu 

 ve spolupráci s referentkou školy vyúčtuje finanční náklady, 

 předá zdravotní deník k uložení (po dobu 6 měsíců od skončení akce v kartotéce školy), 

 vypracuje písemnou zprávu o průběhu akce pro vedení školy, zákonné zástupce žáků 

informuje o průběhu výcvikového kurzu. 

   

Vyloučení žáka z kurzu 

 zákonní zástupci žáka jsou povinni se seznámit se směrnicí 22. základní školy Plzeň 

o organizaci výcvikových kurzů (k dispozici na webových stránkách školy) a dále se zákonem 
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561/2005 Sb., § 22, odst. 3, podle kterého jsou povinni informovat školu o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a o jiných závažných skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání.  

V případě, že ze strany zákonných zástupců žáka nebudou dodrženy podmínky pro účast žáka 

na výcvikovém kurzu, stanovené výše uvedenými zákony a touto směrnicí, může být žák 

z výcvikového kurzu vyloučen. 

 vedoucí kurzu má právo vyloučit žáka z výcvikového kurzu v případě, že: 

- chování žáka je před odjezdem na kurz v rozporu se školním řádem a řádem 

výcvikového kurzu 

- žák je zdravotně nezpůsobilý účasti na výcvikovém kurzu, a mohl by ohrozit zdraví a 

bezpečnost svou a ostatních účastníků výcvikového kurzu 

- nastanou jiné okolnosti zabraňující účasti žáka na výcvikovém kurzu (např. 

neprovedením platby kurzu ve stanoveném termínu apod.) 

O tomto rozhodnutí bude informovat vedení školy a zákonného zástupce. 

Pro žáky, kteří se výcvikového kurzu neúčastní, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla 

téhož ročníku. 

 

Bezpečnostní zásady pro výcvikový kurz 

1. Řídí se metodickými pokyny o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízení. 

2. Před zájezdem provede vedoucí výcvikového kurzu prokazatelným způsobem poučení 

o bezpečnosti na výcvikovém kurzu. Vyloučí z výcviku nemocné žáky. 

3. Před každým denním výcvikem zkontrolují instruktoři vybavení žáků (lyže, kola, 

helmy, plovací vesty apod.). 

4. Instruktor rozdělí žáky do družstev podle výkonnosti a zdravotního stavu. Tato 

hlediska musí být dodržována i v průběhu výcviku a při výběru místa výcviku.  

5. Družstvo má nejvíce 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje 

vzhledem k charakteru zdravotního znevýhodnění žáků a dalším okolnostem. 

6. Instruktoři dodržují metodický postup výcviku. 

7. Instruktoři vybírají pro výcvik vhodný terén. Výcvik se provádí v terénu, který 

odpovídá vyspělosti družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro 

začínající účastníky. 

8. Instruktoři provádí před výcvikem rozcvičku a poznání terénu. U lanovky a vleků 

provedou poučení o bezpečnosti a zásadách jízdy na vleku. 

9. Za krajně nepříznivých podmínek se výcvik a horské výlety omezují nebo nekonají.  

10. Při turistice na lyžích jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při 

zhoršené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu, 

který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se často provádí 

překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a 

časovém plánu musí být informován personál ubytovacího zařízení. 
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11. Instruktor odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu svěřeného 

družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů. 

12. Na výcvik a na túry se bere lékárnička. 

13. Vedoucí výcviku odpovídá za dodržování stanoveného denního režimu.  

14. Zpravidla třetí den se zařadí odpočinkový půldenní program. 

15. Zakončení výcvikového kurzu předchází jeho hodnocení. 

 

 

 

                                                                                      Mgr. et Mgr. Božena Světlíková 

                                                                                             ředitelka školy 

 

 

 

Přílohy: 

1. Řád výcvikového kurzu 

2. Informace k výcvikovému kurzu pro třídu 

3. Souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka na výcvikový kurz 

4. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě a 

výcvikovém kurzu 

5. Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti 
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Příloha č. 1 směrnice k výcvikovým kurzům  

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 

Řád ………….. výcvikového kurzu 

1. Školní řád se vztahuje i na pobyt žáků na ……….. výcvikového kurzu. 

2. ………… výcvikový kurz je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni během 

pobytu na kurzu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád ubytovacího 

zařízení. V případě závažného porušení Řádu ………. výcvikového kurzu, které ohrožuje 

zdraví a bezpečnost samotného žáka nebo ostatních žáků, může být žák z tohoto kurzu 

vyloučen, a to bez nároku na vrácení zaplacených záloh. Zákonní zástupci si na základě 

telefonické výzvy pedagogickým pracovníkem svého syna/dceru vyzvednou a na své 

náklady dopraví domů. O vyloučení bude vedoucí kurzu zároveň informovat vedení školy. 

3. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná. 

4. Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a 

večerky. 

5. Žáci jsou při …………. výcvikovém kurzu rozděleni do družstev, která nesmí bez 

povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech. 

6. Onemocnění a poranění hlásí žáci ihned pedagogickému dohledu a zdravotníkovi. 

7. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem. 

8. Žáci omluvení z výcviku nesmějí bez povolení vedoucího opustit ubytovnu. 

9. Povinností každého účastníka ………… výcvikového kurzu je udržovat čistotu a pořádek 

na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání 

elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího ubytovny. 

10. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou 

dovoleny. 

11. Sportovní výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže/kola mohou být 

ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném. 
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12. Kouření (včetně elektronické cigarety) a požívání alkoholických nápojů či jiných 

návykových látek je zakázáno. Vedoucí kurzu může kontrolovat, zda někdo během kurzu 

nepožil alkoholické nápoje či jinou návykovou látku. 

13. Za peníze a osobní cenné předměty si účastníci kurzu odpovídají sami. Totéž se týká i 

sportovní výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Ztráty věcí žáci ihned hlásí 

vedoucímu kurzu. 

14. Škodu způsobenou v průběhu konání kurzu je třeba ihned hlásit; hradí ji ten, kdo ji 

způsobil. 

15. Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům nebo vedoucímu kurzu. 

16. S personálem ubytovny jednají žáci zdvořile a slušně. 

17. Za krajně nepříznivých podmínek se výcvik časově omezuje nebo nekoná. 

 

 

……………………………                                     Mgr. et Mgr. Božena Světlíková 

         vedoucí kurzu                 ředitelka školy 
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22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 

 

Příloha č. 2 směrnice k výcvikovým kurzům  

INFORMACE o ……………………. výcvikovém kurzu: 

Vedoucí kurzu:  

Instruktoři:        

 

Zdravotník: 

 

Cena kurzu ………… Kč. Zaplaťte prosím nejpozději do………………. Při odhlášení bez vážných 

důvodů v době tří týdnů před akcí Vám bude vrácen poplatek po odečtení stornovacích poplatků ve 

výši ………………(např. 30 procent ceny lyžařského kurzu - viz smlouva). 

 

Číslo účtu: 1023007007/5500 

Variabilní symbol:                                                      (sdělí referentka školy) 

 

INFORMACE K ………………..VÝCVIKOVÉM KURZU TŘÍDY: ____ 

   

Místo: (adresa, telefon) 

Sraz: (kde, kdy)  

Odjezd: (kde, kdy) 

Návrat:(kam, kdy) 

   

   

Doporučený seznam věcí – lyžařský výcvikový kurz:  

Lyže sjezdové, hole pro sjezd nebo běžky a hole, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, 

minimálně dvoje rukavice, šálu (šátek), oteplováky či kombinéza, lyžařské boty, čepice na uši, 

sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty včetně přezůvek, 

plavky, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané - napsat 

harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v dopravních prostředcích (léky předat před odjezdem 

zdravotníkovi), náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle. 

Různé: šicí potřeby, spínací špendlíky, psací potřeby, hudební nástroj, elastické obinadlo, motouz, 

řemínek, kapesné na vleky do výše …….. Kč, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, 

potvrzení od lékaře a o bezinfekčnosti. 
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Doporučený seznam věcí – cykloturistický výcvikový kurz:  

- seřízené kolo 

- cyklistická helma 

- brýle na kolo 

- zámek k uzamčení kola  

- náhradní duše (dle rozměru kola) 

- cyklistické rukavice (dle potřeby) 

- láhev na kolo  

- batoh na svačinu a náhradní oblečení 

- oblečení na kolo  

- lehká větrovka  

- tričko s dlouhým rukávem 

- hygiena (zubní kartáček a pasta, ručník atd… ) 

- pantofle na hotel 

- léky dle potřeby 

- drobné peníze na vlastní občerstvení 

 

Doporučený seznam věcí – vodácký výcvikový kurz:  

 

ZABALTE VŠE DO BATOHŮ (NIKOLIV KUFRŮ) – V KEMPU BUDEME VŠE DÁVAT DO 

BARELŮ.  

- do o dvojice až čtveřice stan (ideální iglú – snadno se staví a případně suší) 

- spacák vlastní, ešus, plechový hrneček, lžíci (příp. příbor) 

- zavírací nůž, sirky, malý plynový vařič, baterka, kus provázku (přivázání barelu do lodi, 

svázání lodí na noc, šňůra na usušení věcí,…) 

- boty do vody (při vysedání nebo přetahování lodí předejdeme poškrábání nohou o kameny pod 

vodou), ne gumáky 

- oblečení na loď (plavky, tričko, kraťasy, šusťákovou bundu, pláštěnku, převlečení po 

vodáckém výcviku, pokrývku hlavy) 

- teplé oblečení k ohni, ručník, osobní hygienu, utěrku, pevné boty, ORIGINÁL KARTIČKY 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

- společenské hry (prší, žolíky…) 

Jídlo: 

- s sebou instantní polévky, těstoviny, konzervy (guláš, paštiky, luncheonmeat, …) 

- na první večer buřty, párky, chleba,… 

- instantní nápoje (Tang, apod) čaj, sušenky, cukr 
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- jídlo bude dostupné ve všech kempech – cena cca 80,- Kč – možnost zakoupit (guláš, párky, 

teplé nápoje, klobása, i teplá jídla) 

- pečivo na každý den k snídani zajištěno 

Finance s sebou: na každý den do kempu (jídlo, pití, sprchy) cca 150 – 200,- Kč – podle náročnosti 

každého. 
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Příloha č. 3 k Směrnici k výcvikovým kurzům 

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ZAŘAZENÍM ŽÁKA NA ………………….. 

KURZ 

Souhlasím s účastí mého syna/dcery …………………………………………………………… 

na ………………kurzu  v……………………..,v termínu od……………. do ……………. 

20... 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, 

datum narození) ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů. 

Účastnický poplatek …………. Kč zaplatím do ………………………. podle pokynů školy.  

Jsem si vědom(a) toho, že výcvikového kurzu se může zúčastnit jen žák, jehož zdravotní stav 

nebude tímto pobytem ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní žáky.  

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: 

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, ...) 

 

Při odjezdu do školy v přírodě odevzdám: 

- průkaz zdravotní pojišťovny 

- potvrzení o bezinfekčnosti 

- léky, které dítě pravidelně užívá 

 

Vedoucí školy v přírodě má právo vyloučit mé dítě z akce v případě, že: 

 chování žáka je před odjezdem na výcvikový kurz v rozporu se školním řádem a 

s řádem výcvikového kurzu; (např. pokud žák dostane napomenutí nebo důtku 

třídního učitele nebo důtku ředitelky školy za kázeňské problémy);  

 žák je zdravotně nezpůsobilý výcvikového kurzu a v případě účasti na 

výcvikovém kurzu by mohl ohrozit zdraví a bezpečnost nejen svou, ale i 

ostatních účastníků;  

 nastanou jiné okolnosti zabraňující účasti žáka na výcvikovém kurzu (např. 

neplatný cestovní doklad, neprovedení platby výjezdu ve stanoveném termínu 

atd.);  

Zamýšlené vyloučení žáka/žákyně z výcvikového kurzu vedoucí včas konzultuje s vedením 

školy a oznámí zákonnému zástupci žáka/žákyně. 

Výcvikové kurzy se řídí Školním řádem 22. ZŠ a Směrnicí k výcvikovým kurzům. Oba 

dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy www.22zsplzen.cz . 

Stvrzuji, že jsem se seznámil/a se směrnicí školy k výcvikovým kurzům. 

 

V............……………….dne…………………..              …………………………………….                                                                                    

                                                                                                podpis zákonného zástupce žáka 

 
 

http://www.22zsplzen.cz/
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Příloha č. 4 k Směrnici k výcvikovým kurzům 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci  
 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte …………………………………………………………. 

Datum narození ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu ………………………………………………………………… 

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé *) 

b) není zdravotně způsobilé *) 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 

*)     ..…………………………………. 

Posudek je platný 2 roky od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke 

změně zdravotní způsobilosti. 

 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním   ANO – NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)…………………………………………………….. 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ……………………….. 

d) je alergické na …………………………………………………………………………………. 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) …………………………………………. 

Datum vydání posudku       

 …………………………………………………………. 

        podpis, jmenovka lékaře  

                                  razítko zdrav. zařízení 

Poučení: 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání 

lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro 

nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.  

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby……………………………………………………… 

Vztah k dítěti……………………………………………………………… 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne …………………………… 

                                                                                                               ……………………………………….. 

                                                                                                                             Podpis oprávněné osoby 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ……………………………………………………. 

(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“) 

*) Nehodící se škrtne 
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Příloha č. 5 k Směrnici k výcvikovým kurzům 

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti  

 

Prohlašuji, že mé dítě ……………………………………………… nar. ……………… 

bydliště……………………………………   

je způsobilé zúčastnit se ………………….kurzu  v……………………………………………….. 

od …………………. do ……………………………. 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, že 

ošetřující lékař ani hygienik nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči karanténní 

opatření, 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 toto dítě 

do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelým z nákazy. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

Prohlašujeme, že jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být 

závažné vzhledem k činnostem na lyžařském kurzu (alergie, epilepsie, srážlivost krve, onemocnění 

srdce, diabetes apod.). Uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání. Dítě je 

vybaveno dostatečnou zásobou léků. 

Dcera/syn pravidelně užívá tyto léky: 

- název léku: …………………………., dávkování: ………………………………….. 

- užívání (zakroužkovat): ráno – v poledne – večer 

- lék bere žák samostatně nebo pod dohledem zdravotníka: ………………………….. 

- exspirace léků (doba spotřeby): ………………………………………………. 

- počet předaných léků: ……………………………………………………………….. 

Dítě je schopno zúčastnit se …………………. výcvikového kurzu v plném rozsahu. 

 

Datum (v den odjezdu)………………                  Podpis zákonného zástupce……………………… 

 

Dále prohlašujeme, že: 

 bylo odborně seřízeno vázání lyží (u lyžařského kurzu) 

 při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz 

domů na své náklady, 

 souhlasíme s tím, aby mé dítě samostatně používalo mobilní telefon (tablet) a nabíječku, který 

si přiveze na ………… výcvikový kurz. Bereme na vědomí, že a přivezené cennosti si každý 

žák ručí sám a nemůže být požadována náhrada škody v případě poškození či krádeže. 

Pro případný telefonní kontakt uvádíme údaje platné po dobu výcvikového kurzu:                         

   Otec: 

   Matka: 

Případně jiný telefonní kontakt: 

 

Datum:………………                               Podpis zákonného zástupce……………………… 


