
Řád lyžařského výcvikového kurzu 
Zóna Snow Makov - Kasárna, Horský hotel FRAN, 13. – 18. 1. 2019 

 
1. LVK je součástí Školního vzdělávacího programu ZŠ Slušovice. Na účastníky kurzu se vztahují 

všechna ustanovení školního řádu ZŠ Slušovice. Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu a výcviku 
dodržovat pokyny vedoucího LVK, pedagogického dohledu, instruktorů, zdarvotníka kurzu, 
provozovatele ubytovacího zařízení, provozovatelů lanovek a vleků či příslušníků horské služby. 

2. Žáci mají právo na zohledňování svých fyzických předpokladů a pohybové vyspělosti při výcviku a 
na výcvik dle současných trendů výuky lyžování. Dále mají právo na odpočinek, osobní volno a 
zábavu tak, aby byly naplněny všechny cíle LVK. Žáci mohou slušným a zdvořilým způsobem 
vznášet připomínky a návrhy a jednat s vedoucím LVK i ostatními pedagogickými pracovníky. 

3. Žáci se chovají slušně a ohleduplně ke všem dalším účastníkům kurzu, nevyvolávají zbytečné 
spory, nepoužívají vulgární výrazy. Své chování podřizují zájmu kolektivu a bezproblémovému 
průběhu lyžařského kurzu. 

4. Účast všech přihlášených žáků na stanoveném programu LVK je povinná. Výjimku tvoří žáci, kteří 
jsou ze zdravotních či jiných vážných důvodů omluveni z výcviku. Zdravotní stav žáků posuzuje 
zdravotník LVK. Vedoucí LVK dle jeho vyjádření omlouvá žáka z výcviku či jiného programu. Žáci, 
kteří jsou uvolněni z výcviku se zdržují v prostoru, který jim byl určen a nesmí jej bez dovolení 
opustit. 

5. Onemocnění, zranění, nevolnost, náhlou změnu zdravotního stavu nebo jiný problém jsou žáci 
povinni neprodleně ohlásit vedoucímu LVK, instruktorovi, pedagogickému dohledu nebo 
zdravotníkovi. 

6. Žáci vykonávající službu dne se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem. 
7. Žáci jsou povinni průběžně udržovat pořádek a čistotu v pokojích, ve společných prostorách a 

hygienických zařízeních. 
8. Elektrické spotřebiče je dovoleno používat pouze se svolením vedoucího LVK nebo vedoucího dne. 
9. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 
10. Během doby poledního klidu je zákaz návštěv, žáci se zdržují ve svých pokojích. Je zakázáno 

provozovat hlasitou hudbu či jinak rušit ostatní účastníky kurzu. 
11. Součástí programu LVK je relaxační využívání hotelového bazénu. Žáci smí používat bazén jen ve 

stanovenou dobu a pod dohledem určeného pedagogického pracovníka. Skupina na jednoho 
pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. V prostorách bazénu jsou žáci povinni dodržovat 
řád provozovatele a pokyny pedagogického dohledu. Je zakázáno běhat, skákat do bazénu a 
způsobovat nadměrný hluk. Žáci se chovají tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani spolužákům. 

12. Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v čistotě a pořádku. Lyže, hole a boty ukládají ve 
vyhrazeném prostoru lyžárny. Za odložení věcí mimo určený prostor provozovatel ubytovacího 
zařízení ani škola neručí. Veškeré ztráty je třeba neprodleně hlásit pedagogickému dohledu. 
Závady na výzbroji a výstroji hlásí žáci neprodleně instruktorovi svého družstva. 

13. V případě provlhnutí žáci ihned po skončení výcviku suší své věci na pokojích. 
14. Ihned po ubytování žáci zkontrolují své pokoje a nahlásí případné poškození, či jiné nedostatky 

vedoucímu LVK. Pokud sami poškodí zařízení chaty, jsou toto neprodleně povinni nahlásit. 
Případnou škodu hradí zákonný zástupce žáka, který ji způsobil.  

15. Na LVK je zakázáno brát cenné předměty, šperky a nepřiměřeně velké finanční částky. Žáci jsou 
zodpovědni za své kapesné, mobilní telefony, fotoaparáty, elektroniku a jiné předměty, které si 
berou na LVK a nesouvisí přímo s programem kurzu.  

16. Na kurzu je přísně zakázáno požívání a distribuce alkoholických nápojů a jiných návykových látek a 
kouření (včetně elktronických cigaret). Také je zakázáno požívání a nákup energetických nápojů, 
které nejsou vhodné pro děti a mládež. 

17. Porušení řádu LVK či jiné kázeňské problémy budou řešeny pedagogickou radou. V případě 
hrubého porušení řádu kurzu (zejména alkohol, kouření, manipulace s otevřeným ohněm, šikana, 
aj.) nebo opakovaných přestupků jsou telefonicky informováni rodiče a žák může být vyloučen 
z kurzu. Náklady na odvoz, storno poplatky a jiné výdaje hradí zákonní zástupci žáka. 

18. Seznámení žáků s tímto řádem LVK, s řádem ubytovacího zařízení a požárními směrnicemi bude 
provedeno dne 13. 1. 2019 v místě ubytování. 

 
 
 
Ve Slušovicích 4. 1. 2019        Mgr. Marek Dlabaja, vedoucí LVK 
 
 


