
               

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace 

 
               
 

Vážení rodiče, 

Vaše dítě se bude účastnit lyžařského výcviku. Před odjezdem (pondělí 7. 1. 2019) je třeba odevzdat 

podepsané dokumenty (dvě strany!!!) a kartičku pojištěnce. 

V případě úrazu či onemocnění Vaší dcery/syna Vás budeme informovat. 

 

 

 

 

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI 

 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

 

jméno a příjmení……………………………………………………………………………………. 

 

bytem ……………………………………rodné číslo………………………….………………….. 

 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik 

ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 

týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

 

Všechny léky, které bude dítě užívat v průběhu lyžařského výcviku (přesný název, přesná doba 

užívání a na co léky užívá) 

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

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

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

 

Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcviku v době od 7. 1. do 11. 1. 2019. 

 

V případě nemoci či úrazu dítěte, po domluvě s vedoucím lyžařského zájezdu, zajistím v nejkratší 

možné době jeho odvoz z lyžařského výcviku domů. 

 

Jsem si vědom/a  právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. 

 

 

V ……………………… 6. 1. 2019 

 

 

Podpis zákonného zástupce:……………………………….  

 

 

 

 

 



               

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace 

 
               
 

 

 

 

Poučení o bezpečnosti 
 

Žáci byli seznámeni s řádem lyžařského výcviku a poučeni o všech pravidlech, 

bezpečnostních předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: cesta 

autobusem, chování a pobyt na chatě, zákaz kouření, držení kuřáckých pomůcek, pití alkoholu a 

požívání jiných omamných látek, hra s ohněm, jízda na vlecích a lanovkách, chování na svahu, 

bezpečnost při výletu (pravděpodobně do Karlovy Studánky, kde budou mít žáci krátký rozchod 

k návštěvě cukrárny).  

Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné 

značky. Je nutné, aby žáci respektovali pokyny vedoucího zájezdu a instruktorů. 

V případě porušení bude kurz pro tyto ukončen bez nároku náhrady ceny za pobyt, zákonný 

zástupce zajistí odvoz domů. 

 

 

V ……………………. 6. 1. 2019 

 

 

Podpis žáka: ……………………….. Podpis zákonného zástupce: ……………………….. 
 

 

 

Výbava 

 
Hole - nejsou povinné.  

Boty - ověřte prosím funkci zapínání a velikost boty - malé tlačí a studí. 

Přilba - pro všechny účastníky výcviku jsou lyžařské přílby povinné! 

Lyže a boty doporučujeme mít v obalu, jinak neručíme za jejich možné poškození při převozu. 

 

 

 

Potvrzení o odborném seřízení vázání 
 

 

Prohlašuji, že lyžařské vázání mého syna/dcery bylo odborně seřízeno a odpovídá 

parametrům pro jeho bezpečné fungování při lyžování pro výše uvedenou osobu. 

 

 

 
V…………………… 6. 1. 2019   Podpis zákonného zástupce: ……………………….. 

 

 


