
Řád lyžařského výcvikového kurzu (LVK) 3. 2. – 7. 2. 2020 

(součást poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při LVK) 
 

1. LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni řád dodržovat, řídit se pokyny vedoucího kurzu 

a instruktorů a dodržovat řád ubytovacího zařízení. Chovají se slušně a zdvořile k personálu. 

2. Účast všech žáků na stanoveném výcviku a doprovodném programu je povinná.  

3. Účastník LVK musí být vybaven dle doporučení školy. Věci, které nejsou součástí doporučeného vybavení 

(např. fotoaparát, šperky, větší obnos peněz, apod.), si žák bere s sebou na vlastní nebezpečí. Škola za ně 

nenese odpovědnost. 

4. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev. Bez povolení instruktora nesmí členové opustit 

družstvo. Při výcviku mají seřízené bezpečnostní vázání. O používání lanovek a vleků budou žáci poučeni 

na LVK, toto poučení musí respektovat a musí se jím řídit. 

5. Účastníci LVK dodržují stanovený denní řád a nastupují včas na výcvik, stravu, podvečerní a večerní 

program. Dbají na dodržování budíčku a večerky. Jsou denně informováni o osobě, která drží noční 

pohotovost a o pokoji, na kterém se tato osoba v době pohotovosti nalézá. 

6. Povinností každého účastníka je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společných prostorách 

a společenských místnostech, na sociálních a hygienických zařízeních, v lyžárně a v ostatních prostorách 

objektu. Účastníci se v objektu přezouvají. Bez svolení nesmějí opustit chatu. 

7. Kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových látek je přísně zakázáno. 

8. Lyžařskou výstroj a výzbroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány 

a mazány pouze na místě k tomu určeném. 

9. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu LVK. 

10. Škodu na zařízení musí žáci ihned hlásit. Hradí ji ten, kdo ji způsobil. Při nepřiznání viny hradí škodu 

společně všichni spolubydlící, ve společných částech objektu všichni žáci. 

11. Určení žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne. 

12. Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a zdravotníkovi kurzu. Žáci omluvení ze 

zdravotních důvodů z výcviku nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. V případě závažného 

onemocnění bude tato skutečnost oznámena zákonnému zástupci, který zajistí odvoz svého dítěte domů na 

vlastní náklady. 

13. Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Návštěvy na pokojích nejsou dovoleny (výjimku můžou 

udělit instruktoři – pokud nebudou větší problémy, bude udělena). 

14. Přání a stížnosti je možno sdělit pedagogickému dozoru. 

15. Řád LVK platí od nastoupení cesty až po návrat do sídla školy. Jeho porušení se trestá, a to až vyloučením 

z dalšího pobytu na LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh, případně může být žákovi udělen 

snížený stupeň z chování v probíhajícím klasifikačním období. Zákonní zástupci i ředitel školy budou 

o přijatém opatření bezprostředně informováni. 

 

Ve Velké Bíteši dne 13. 1. 2020 

 

.............................................................. 

Mgr. Naděžda Malcová, vedoucí LVK 
 

Zákonný zástupce žáka i žák, účastnící se LVK, svým níže připojeným podpisem potvrzují, že se 

s tímto řádem seznámili před odjezdem na LVK:  

 

........................................................................    ............................................. 

Jméno a příjmení žáka (hůlkovým písmem)      Podpis žáka  

 

........................................................................    ............................................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce     Podpis zákonného zástupce 

(hůlkovým písmem) 

Vyplněný řád odevzdejte do kabinetu TV nejpozději do 30. 1. 2020! 


