
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Lyžařský výcvikový zájezd 2023 
 

Penzion Praděd, Karlov pod Pradědem 72, 5.3.–10.3.2023 
 

Poučení žáků o zásadách bezpečnosti a pobytu na LVZ 
 
 
 

1. Je zakázáno brát na lyžařský zájezd větší množství peněz a cenné věci. Žáci mají kdykoliv možnost si 
cennosti uložit u instruktorů (vedoucí zájezdu). 

2. Při pobytu na penzionu dodržují žáci všechny předpisy stanovené pro pobyt. 

3. Žáci nesmí opouštět penzion a přijímat návštěvy bez vědomí vedoucí zájezdu nebo instruktorů. 

4. Žáci jsou povinni dodržovat požární předpisy penzionu - ubytovacího zařízení (požární poplachové směrnice, 
evakuační plán). 

5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, přestavovat nábytek, zacházet s otevřeným ohněm, 
je nutno šetřit vodou a jinými energiemi. 

6. Lyžařský zájezd je akce školy, tzn. že po celou dobu zájezdu se na žáky vztahují všechna ustanovení školního 
řádu (tedy např. nošení, držení, požívání, kouření, distribuce, zneužívání návykových látek, alkoholu včetně 
nealkoholického piva, cigaret včetně elektronických).  

7. V případě závažného porušení těchto zásad bezpečnosti budou ihned vyrozuměni zákonní zástupci žáka! 

8. Upozorňujeme, že pokud žák svým úmyslným jednáním způsobí škodu na zařízení penzionu, bude po 
zákonných zástupcích žáka vyžadována finanční náhrada. 

9. Žáci jsou povinni se řídit programem zájezdu, režimem dne (především dodržování večerky a nočního klidu) 
denními rozkazy, nařízeními vedoucího dne, instruktorů, vedoucí zájezdu. 

10. Žákům je zakázáno při lyžařském výcviku opouštět družstvo. Jakékoliv opuštění družstva povoluje pouze 
instruktor. 

11. Žáci jsou povinni se při výcviku řídit pokyny instruktorů, všichni dodržujeme při lyžování pravidla FIS. 

12. Žáci musí mít při výcviku seřízené vázání lyží, zapnuté všechny přezky na lyžařských botách, musí být řádně 
oblečeni, zejména musí mít lyžařskou helmu, rukavice, lyžařské brýle. 

13. Žáci jsou povinni ihned nahlásit zdravotníkovi, instruktorům jakýkoliv úraz, příznaky onemocnění nebo jiný 
např. technický problém. 

14. Při jízdě na vleku/lanovce jsou žáci povinni dodržovat přepravní předpisy, řídit se pokyny obsluhy 
a instruktorů. 

15. Po celou dobu zájezdu (včetně dopravy na penzion a zpět) dodržujeme pravidla bezpečnosti, abychom 
předcházeli jakýmkoliv úrazům. 

 

 
 
 
 

Na přiloženém seznamu žáci svým podpisem potvrzují, že byli dne 24.2.2023 poučeni   
o zásadách bezpečnosti a pobytu na LVZ. 

 
 

Zlín 24.2.2023 
 
 
 
 
 

Mgr. Iva Kočendová, vedoucí LVZ   Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


