
Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava - Výškovice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Jméno a příjmení dítěte:
...…………………………………….…………………………..……..…….

Datum narození:

………………………………………………………………….….……..….……

………

Bydliště:

……………………………………………………………………………..……

……….…………….

Adresa, kde dítě trávilo poslední týden (příbuzní, rekreace) - vyplňte v případě,

že se liší od

bydliště:..............................................………………………….…….…………

Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo LVK a prohlašuji, že dítě je zdravé, v rodině ani v místě z něhož na

LVK nastupuje není infekční onemocnění, okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténu, či

zvýšený lékařský dozor, v posledním týdnu před výjezdem nepřišlo dítě do styku s osobami nemocnými

přenosnou chorobou, nejeví známky nemoci a nemá vši. Jsem si vědom, že při individuálním odvozu

dítěte před stanoveným termínem návratu, pokud to budou vyžadovat zvláštní okolnosti (zejména

onemocnění dítěte, případně porušení školní, či ubytovací řád) na vlastní náklady. Pokud se nejedná o

zákonného zástupce, je nutno doložit písemný souhlas zákonného zástupce o řešení odvozu žáka jinou

osobou. Jsem si vědom právních a finančních následků z důvodu nepravdivosti údajů tohoto prohlášení.

ALERGIE:

………………………………………………………….…………………………

……..…………….

Užívání léků včetně dávkování:

………………………………….……………………..……………..



………………………………………………………………………………….…

……………….…….……………

Zvláštnosti projevující se u dítěte (psych. stav, noční pomočování, antipatie k

jídlu aj.)................................................................................................................

Telefonické spojení v průběhu akce na rodiče, příp. jinou osobu:

otec: ……………………….………………….. matka:

……………..…….….……………………….

V Ostravě dne 6. 2. 2023

………….……………………………….……………….…

podpis zákonných zástupců dítěte



Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava - Výškovice

SOUHLAS RODIČŮ S PODÁNÍM LÉKŮ V PŘÍPADĚ:

● Bolesti břicha – adsorbencia (léky na průjem, nadýmání)

● Zvýšené teploty, bolest hlavy – antipyretika, analgetika

● Alergické reakce – celková antihistaminika

● Bolesti v krku – stomatologika

● Při kašli – antitusika, expektorancia

Tímto zplnomocňuji v případě bolestí břicha, zvýšené teploty, bolesti hlavy,
bolesti v krku, alergických reakcí, či kašle zdravotníka LVK, aby při těchto
potížích podal mému dítěti léky výše uvedeného seznamu a poskytl
vhodnou léčbu akutních zdravotních obtíží mého dítěte. Při jiných
zdravotních potížích se zdravotník kurzu spojí telefonicky se zákonným
zástupcem a domluví se na dalším postupu.

Jméno dítěte:
………………………………………………………………………………
…………..…

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

Oba zákonní zástupci dítěte souhlasí s poskytnutím zdravotních služeb
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Poznámky rodičů:

………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

…………………………………………………………….……………



V Ostravě dne 6. 2. 2023

……….……………………………………………….….……

podpis zákonných zástupců dítěte



Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava - Výškovice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
O ODBORNÉM SERVISU LYŽÍ (SNOWBOARDU)

Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě má seřízené bezpečnostní vázání u
odborného servisu a lyže (snowboard) po všech stránkách připraveny pro
použití na lyžařském kurzu.

Jméno dítěte:
…………………………………………………………….…………..…………
…...………

V Ostravě dne: …………………………….

……….…………….……………………………….………

podpis zákonných zástupců dítěte

POTVRZENÍ ODBORNÉHO SERVISU O SEŘÍZENÍ
LYŽÍ/SNB

Potvrzuji, že žák
………………………………………………………………..……. třídy
………………
základní školy ZŠ Srbská 2, Ostrava – Výškovice má seřízeny lyže/SNB a vázání
podle bezpečnostních předpisů.



Datum seřízení: ………….…………….…
….……………………………………….………………

razítko a podpis odborného servisu



Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava - Výškovice

POUČENÍ O CHOVÁNÍ A BEZPEČNOSTI NA LVK
1. Lyžování je obsahem ŠVP a tematických plánů tělesné výchovy. V podmínkách naší školy je
organizováno formou pětidenního výcvikového kurzu. Lyžařský kurz (dále jen LVK) je tedy součástí
školního vyučování a školní řád platí po dobu celého LVK.
2. Žáci jsou povinni při LVK plnit pokyny vedoucího kurzu a učitelů, dodržovat řád LVK a řád chaty, na
které jsou ubytováni.
3. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.
4. Pro žáky základní školy platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných
látek, je zakázáno tyto látky a produkty vozit do místa konání kurzu nebo je tam kupovat, včetně
energetických nápojů, elektronických cigaret a vodních dýmek a dalších zdraví škodlivých látek.
5. Žák smí opustit chatu pouze s povolením a doprovodem pedagoga, při lyžařském výcviku smí žák
opustit své družstvo a vzdalovat se z místa výcviku pouze s povolením učitele - vedoucího svého
družstva.
6. Žák je povinen dodržovat denní řád, vnitřní řád rekreačního zařízení, zvláště pak režim dne (časový
program - dobu budíčku, nástupů na program, odpočinku, večerky atd.). V době nočního i poledního
klidu zůstává žák na svém pokoji. Návštěvy na pokojích po večerce a v době poledního klidu jsou přísně
zakázány.
7. Žák je povinen dodržovat čistotu a pořádek ve všech zařízeních ubytovacího prostoru. Používání
elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty.
8. Za škody na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu nebo jiného
soukromého majetku, které učitelem poučený žák způsobí v době trvání kurzu prokazatelně vlastní
vinou, mají odpovědnost rodiče, kteří budou okamžitě informováni vedoucím kurzu. Škody je třeba
hned hlásit vedoucímu LVK a bude je hradit ten, kdo je způsobí, popřípadě bude částka rozpočítána
na všechny spolubydlící.
9. Výzbroj a výstroj jsou žáci povinni ukládat jen na vyhrazená místa.
10. Větší obnosy peněz a cenné předměty žáků na LVK nedoporučujeme. Doporučujeme kapesné ve
výši cca 200 Kč. Za ztráty osobních věcí a peněz odpovídá žák. Peníze je možné uschovat u vedoucím
kurzu stanovené osoby. Ztráty mimo uschované peníze je povinen každý účastník kurzu neprodleně
nahlásit vedoucímu, nicméně škola ani vedoucí kurzu za ně nenese odpovědnost.
11. Žák musí dodržovat bezpečnost a chování a 10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích
(poučení ve škole 1. 2. 2023)
12. Poranění, nevolnost, příznaky nemoci a další indispozice je každý žák povinen okamžitě hlásit
instruktorovi a zdravotníkovi.
13. Otevírat okna je možné pouze k vyvětrání pokoje na dobu nezbytně nutnou. Pokoj zamyká žák, který
poslední opouští pokoj. Při pobytu na pokoji zůstávají pokoje odemčené.
14. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.
15. Žáci před nástupem do autobusu musí odevzdat zdravotníkovi všechny léky, včetně vitamínů,
doplňků stravy. U sebe nesmí mít žádné z výše uvedeného.
16. S personálem chaty žáci jednají zdvořile a slušně, případné konflikty žák okamžitě hlásí vedoucímu
LVK.
17. Závažné porušení řádu LVK či nařízení vydaného vedoucími bude okamžitě hlášeno rodičům i
vedení školy a bude trestáno po předchozí konzultaci s ředitelem školy vyloučením z dalšího pobytu
na LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh.

Všemu jsem porozuměl a beru na vědomí



V Ostravě …………………….… ŽÁK:………..……………….… ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
………………...………


