
                         Žáci odevzdají v den odjezdu 

Základní škola, Třinec, Slezská 773, př. org. 

                             Řád lyžařského kurzu 

1. Lyžařské kurzy jsou součástí školního vyučování. Platí pro ně školní řád, který se upravuje na specifické podmínky 

lyžařského kurzu. Žáci jsou povinni, jak při výcviku, tak na chatě, cestě tam a zpět dodržovat tento řád, dále pak 

dodržovat řád hotelu, na které jsou ubytováni, plnit pokyny vedoucího kurzu, instruktorů i ostatních pracovníků 

kurzu a pracovníků hotelu.  

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

3. Základní výcvikovou jednotkou je družstvo. Opustit družstvo není povoleno bez souhlasu instruktora. Po celou 

dobu výcviku se žák řídí jeho pokyny. Při svévolném porušení výcviku, bude žák vyřazen z lyžařského kurzu.  

4. Onemocnění a poranění hlásí každý účastník kurzu ihned svému instruktorovi (vedoucímu kurzu) a na chatě 

zdravotníkovi.  

5. Povinností každého účastníka kurzu je dodržovat čistotu a pořádek na pokojích i ve společenských místnostech a 

hygienických zařízeních. Větrání pokojů, uzavírání vodovodních kohoutů atd. se řídí pokyny vedoucího a správce 

hotelu.  

6. Žáci se schází ve společenských místnostech, vzájemné návštěvy na pokojích jsou po večerce zakázány.  

7. Kouření, pití alkoholických nápojů a užívání návykových látek je zakázáno!  

8. Lyžařskou výstroj a výzbroj, i půjčenou, udržují účastníci kurzu v pořádku a čistotě. Lyže mohou být uloženy a jejich 

opravy prováděny pouze ve vyhrazené místnosti – lyžárně.  

9. Peníze si mohou účastníci kurzu uložit u instruktorů, jinak za ně instruktor neručí. Totéž se týká i lyží uložených 

mimo vyhrazený prostor.  

10. Škodu na zařízení hotelu je povinen uhradit ten, kdo ji zavinil, nezjištěné škody na pokojích uhradí společně 

všichni spolubydlící. Závady zjištěné na pokojích – ubytovacích prostorách – po příchodu je třeba ihned ohlásit 

vedoucímu kurzu.  

11. Denně je třeba dodržovat dobu nočního a odpoledního klidu.  

12. Svá přání a stížnosti sdělují všichni účastníci kurzu svým instruktorům nebo vedoucímu kurzu, kteří je tlumočí 

vedoucímu hotelu. S personálem chaty jednají žáci zdvořile a slušně.  

13. Porušení školního řádu a řádu lyžařského kurzu se trestá podle stupně provinění, až po vyloučení provinilce z 
dalšího pobytu na kurzu – bez nároků na vrácení zaplacených výloh. 
Zákonný zástupce je povinen si vyloučeného žáka odvést z kurzu. 
Ředitel školy je o tomto ihned informován.  

                Ředitelka školy                                            Vedoucí lyžařského kurzu  

            Mgr. Ivana Pinkasová         Mgr. Karla Hustáková 
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