
 
 
 
 
 
 

 

Řád lyžařského kurzu 
 

1. Lyžařský kurz je součástí školního vyučování a pro zúčastněné žáky platí Školní řád ZŠ a 

MŠ Mirovice v odpovídajícím rozsahu. Žáci jsou při lyžařském zájezdu povinni plnit pokyny 

vedoucího kurzu, instruktorů, vychovatele i zdravotníka, dodržovat řád ubytovacího zařízení a 

zásady slušného chování v celé délce trvání kurzu. 
 

2. Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná. Neúčast může být povolena 

pouze vedoucím kurzu, a to ze závažných důvodů.  
 

3. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení určeného 

instruktora opustit. Toto pravidlo platí také při výletech a dalších přesunech žáků. 
 

4. Veškerá onemocnění a poranění hlásí žáci bez zbytečného odkladu instruktorům, vedoucímu 

kurzu, vychovali nebo zdravotníkovi.  
 

5. Bez svolení vedoucího kurzu nesmí žáci opouštět hotel či navštívené zařízení. 
 

6. Povinností každého účastníka je udržovat čistotu a pořádek na pokoji a ve společenských 

místnostech. 
 

7. Ve společenských místnostech se žáci scházejí ve stanovený čas. Ten určuje vedoucí kurzu. 
 

8. Přísně zakázáno je kouření, požívání alkoholických nápojů. 
 

9. Zúčastnění žáci mají zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickým zařízením. 

Během kurzu je zakázáno používat zařízení a předměty, které nesouvisí s výukou. Výjimku 

může danému žáku udělit výhradně vedoucí kurzu. 
 

10. Lyžařskou výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže a příslušenství odkládají ve 

vymezeném prostoru. 
 

11. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci kurzu uložit u vedoucího kurzu. V ostatních 

případech za ně škola neručí. Totéž se týká lyžařské výstroje uložené mimo vyhrazené prostory. 

Veškeré ztráty je nutno hlásit pedagogickým pracovníkům. 
 

12. Škodu na zařízení hotelu je třeba ihned hlásit. Za úhradu je odpovědný ten, kdo škodu 

způsobil. 
 

13. Porušení řádu lyžařského výcviku může být dle rozhodnutí ředitelky školy důvodem 

k vyloučení z dalšího pobytu a účasti na kurzu bez nároku na vrácení zaplacených výloh.  

 

 

 

V Mirovicích dne 04. 01. 2018                             Mgr. Jitka Šebková 

                                                                                                      ředitelka školy 
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