
 

POUČENÍ   O   BEZPEČNOSTI    PRÁCE  PŘI   LYŽAŘSKÉM    

KURZU 

 
konání kurzu:  20. 3. - 25. 3. 2022                     

třídy:    sedmé ročníky ZŠ Týniště nad Orlicí 

vedoucí kurzu:  Petra Pokorná 

instruktoři kurzu:  Lenka Lohniská, Jana Mlynářová, Lucie Dundová, lyžařský 

instruktor 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz (dále jen LVK) je pořádán ZŠ Týniště nad Orlicí. V 
celém průběhu akce platí školní řád se zohledněním specifických podmínek a 

dalších bezpečnostních nařízení. Je nutné je dodržovat.  
 

1. Žák je povinen dbát všech příkazů instruktorů kurzu a pedagogického dozoru v době 

výcviku i osobního volna. Během výcviku se nesmí bez svolení instruktora vzdálit od 

družstva. Pokyny se vztahují i na žáky, kteří se nezúčastňují výcviku ze zdravotních důvodů 

(po dohodě s rodiči) a mají nařízen klidový režim na chatě.  

2. Žák je povinen chránit svůj život, životy ostatních osob, v případě poškození zdraví 

je povinen poskytnout účinnou pomoc nebo ji zajistit. Každé zranění či nevolnost žák 

okamžitě hlásí, nepřeceňuje své síly a schopnosti. Dodržuje osobní hygienu a pořádek na 

pokoji i ve společných ubytovacích prostorech. 

3. Žák je povinen chránit materiál svůj a jemu svěřený. Veškeré způsobené škody hradí 

ten, kdo je způsobil. Žák okamžitě hlásí jakékoliv závady na výzbroji či výstroji nebo 

v ubytovacích prostorech. 

4. Žák je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a přepravní řády. 

5. Žák je povinen dodržovat návštěvní řád např. CHKO, popřípadě jiné provozní a 

ubytovací řády spojené s LVK. 

6. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky (včetně energetických 

nápojů). 

7. Je zakázáno požívat vodu, která není označena jako pitná. Pitný režim bude zajištěn a 

oznámen na místě ubytování. 

8.  Během celého kurzu platí zákaz kouření (včetně elektronických cigaret). Je zakázáno 

manipulovat s otevřeným ohněm, s rozvody elektřiny a plynu, používat neschválené 

elektrické spotřebiče. 

9. Na LVK je zakázáno brát cenné předměty, šperky a nepřiměřeně velké finanční 

částky. Žáci jsou zodpovědní za své kapesné, mobilní telefony, elektroniku a jiné předměty, 

které si berou na LVK a nesouvisí přímo s programem kurzu. 

10. Žák je povinen dodržovat řád dne včetně nočního klidu (účast na denním programu je 

povinná). Žáci nesmí opustit vymezený prostor kurzu, nesmí vycházet po večerce 

z ubytovacích prostor a z pokoje (vyjma odchodu na toaletu). Žák je povinen seznámit se 

s plánem kurzu a denních rozpisů a dodržovat je. 

 

Organizační pokyny, program kurzu a poučení o BP jsou závazné pro všechny 

účastníky kurzu. Nedodržení těchto nařízení může mít za následek uplatnění 

výchovných opatření, v krajním případě vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení 

zaplacených výloh! 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem s pokyny bezpečnosti práce na lyžařském kurzu 

seznámen/a, že jim v plném rozsahu rozumím a jsem ochotný/á je v plném rozsahu  plnit 

a respektovat.                                          pozn. Platí pro žáky – budou podepisovat  

 
Žáci budou dále poučeni v místě konání o bezpečnosti chování v ubytovacím zařízení, na vleku a 

na svahu (Desatero pravidel FIS). 

 

S těmito pokyny se seznámí také rodiče žáků prostřednictvím webových stránek školy a 

potvrdí toto v dokumentu: prohlášení rodičů. 



 

 

 

 

 
 


