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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riaditeľ školy vydáva túto internú smernicu, ktorá upravuje organizáciu a priebeh lyţiarskeho
a snoubordingového kurzu (ďalej iba kurzu) v súlade s platnou legislatívou:
Školský zákon - Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §33 odst. 12;
Zákon o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení - Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v neskorších predpisov, §7 odst. 19;
Zákon o horskej sluţbe - Zákon č. 544/2002 Z.z. v znení 274/2015 Z.z. o Horskej záchrannej
sluţbe v znení neskorších predpisov, §8a body 1 – 8;
Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §25 body 1 a 2;
Vyhláška o SŠ - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z.z. o
stredných školách, §6 body 1,2,4,5,6;
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
poţiadavkách na zotavovacie podujatie, §2 bod 1, §3 bod 1, §4 body 1,2,3, §5 bod 2, §7 bod 4, §8 body
2,3, §12;
Zákonník práce - Zákonník práce 311/2001 Z.z., §223;
Náhrady pri pracovnej ceste pedagogického zamestnanca - Zákon č. 283/2002 Z.z. o
cestovných náhradách z znení neskorších predpisov.
Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 95801 Partizánske organizuje kurz pre ţiakov 1.
a 3. ročníka štvorročného štúdia a ţiakov 3., 5. a 7. ročníka osemročného štúdia v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom pre gymnáziá v Slovenskej republike a so Školským vzdelávacím programom
zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.
Podmienky účasti študentov 3. ročníka štvorročného a 7. ročníka osemročného gymnázia:
1. Veľmi dobrá školská dochádzka na vyučovacie hodiny v 1. polroku 3. ročníka štvorročného alebo
7. ročníka osemročného gymnázia.
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2. Ţiadne výchovné opatrenia alebo zníţené známky zo správania v 1. polroku 3. ročníka štvorročného
alebo 7. ročníka osemročného gymnázia.
3. Prospech na vysvedčení za 1. polrok 3. ročníka štvorročného alebo 7. ročníka osemročného gymnázia najhorší moţný prospech s výsledným hodnotením prospel.
Účasť ţiaka na kurze je podmienená záväznou prihláškou zákonného zástupcu ţiaka (Príloha 1)
a prehlásením o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti ţiaka (Príloha 2). Tieto prílohy potvrdzuje
zákonný zástupca ţiaka. Ďalej je potrebné aj potvrdenie od lekára o tom, ţe je ţiak zdravý - max. 30 dní
staré (Príloha 6).
Pre účastníkov kurzu platí v plnom rozsahu Vnútorný poriadok školy Gymnázia Partizánske,
Komenského 2/1074, 95801 Partizánske.
Výcviku sa môţu zúčastniť aj deti alebo ţiaci so zdravotným znevýhodnením po predloţení
potvrdenia lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti
absolvovať výcvik a písomného vyhlásenia zákonného zástupcu podľa osobitného predpisu (§ 4 vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z.)
Ţiaci, ktorí nie sú zaradení do kurzu, sa v čase jeho trvania zúčastňujú vyučovacieho procesu
v škole.
Odhlásenie sa z kurzu je moţné len zo závaţných zdravotných (na základe lekárskeho potvrdenia)
alebo rodinných dôvodov.

DOKUMENTÁCIA
1. Zoznam ţiakov
2. Zoznam pracovníkov kurzu
3. Prihlášky ţiakov
4. Vyhlásenia zákonných zástupcov
5. Potvrdenie od lekára
6. Zdravotnícky denník
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Zákonný zástupca predloţí pred odchodom prehlásenie o tom, ţe ţiak je zdravý a nebolo mu nariadené
ţiadne karanténne opatrenie a ani mu nie je nič známe o eventuálnom styku ţiaka s nákazlivou chorobou.
Pre prípad ošetrenia ţiaka v zdravotníckom zariadení musí mať študent k dispozícii svoju kartu poistenca.
2. Vedúci kurzu uskutoční pred zahájením kurzu preukázateľné poučenie ţiakov, inštruktorov a
zdravotníka o moţnostiach vzniku úrazu.
3. Inštruktori sú povinní počas výcviku brať ohľad na úroveň pohybovej vyspelosti, predchádzajúci
výcvik, výkonnosť a zdravotný stav ţiakov. Počas výcviku zohľadňujú stav a vývoj počasia, včas a v
primeranej miere zaraďujú prestávky na odpočinok.
4. Za výber lyţiarskeho strediska, v ktorom bude prebiehať výcvik, zodpovedá vedúci kurzu spolu
s vedením školy. Lyţiarske stredisko sa vyberá podľa technickej vyspelosti a celkovej zdatnosti študentov
a s ohľadom na ďalšie objektívne príčiny prípadného zdravotného postihnutia študentov.
5. Prípadný úraz vedúci kurzu eviduje ako školský úraz a zabezpečí jeho riadne ošetrenie. Vedúci kurzu
pred zahájením kurzu poučí účastníkov o celom programe, organizačných opatreniach, o tom, ako sa
majú správať v mieste kurzu (pri prechodoch, v navštívených objektoch, pri vodných tokoch, v
jaskyniach, v horách pri výstupoch, v hmle, v búrke a pod.), ako aj o vhodnom výstroji, obuvi, batoţine,
príslušnom vybavení, ktoré pred kaţdým presunom skontroluje.
6. Pri výcviku na lyţiarskom svahu je inštruktor povinný sa riadiť pokynmi Horskej záchrannej sluţby a
rešpektovať platné nariadenia príslušných kompetentných orgánov o predchádzaní úrazovosti a
zabezpečovaní verejného poriadku.
7. Pri výcviku sa musia inštruktori so ţiakmi pohybovať len po vyznačených lyţiarskych trasách a nesmú
pouţívať skratky. Horolezecké túry so ţiakmi sa nepovoľujú.
8. Ţiaci mladší ako 15 rokov musia mať počas výcviku oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na
sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
9. Súčasťou výstroja je ochranná prilba, lyţiarske okuliare a lyţiarske rukavice. Súčasťou výstroja pre
snoubordingový výcvik je ochranná snoubordingová prilba, snoubordingové okuliare, snoubordingové
rukavice s výstuţou zápästia a chránič chrbtice. Odporúčanou súčasťou výstroja je chránič kostrče a
bokov.
5

Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 95801 Partizánske

10. Vedúci kurzu je povinný oznamovať miesto výcviku a včas hlásiť prípadné zdrţanie.

ORGANIZÁCIA LYŢIARSKEHO A SNOUBORDINGOVÉHO KURZU
Kurz je dobrovoľný a organizuje sa internátnou formou v rozsahu piatich vyučovacích dní,
najmenej v rozsahu 15 vyučovacích hodín. V tretí deň výcviku sa odporúča voľný poldeň. Do trvania
výcviku sa nezapočítava čas strávený dopravou na miesto konania výchovno-vzdelávacej aktivity.
Riaditeľ školy poverí hlavného pedagogického vedúceho jeho organizáciou a určí personálne
zloţenie kurzu - pedagogických inštruktorov druţstiev, prípadne externých inštruktorov.
Kurz vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací
predmet telesná a športová výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením viesť lyţiarsky
výcvik. Ak počet účastníkov nepresahuje 60 ţiakov, vedie zároveň výcvik jedného druţstva. Účastníci
kurzu sa delia do druţstiev. Lyţiarske druţstvo má maximálne 15 ţiakov. Snoubordingové druţstvo má
maximálne 10 ţiakov. Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí alebo ţiakov so zdravotným
znevýhodnením na výcviku má jeden pedagogický zamestnanec v skupine najviac osem ţiakov; ak ide o
ţiakov slabozrakých, nepočujúcich alebo telesne postihnutých, najviac šesť ţiakov,
Ak sa kurzu zúčastňuje viac ako 30 ţiakov, musí byť ustanovený zdravotník.
Náklady na kurz a výstroj si ţiak hradí sám. Stredným školám sa poskytuje príspevok na výcvik
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva alebo rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
Pred zahájením kurzu musia mať všetci ţiaci platné úrazové poistenie.

POVINNOSTI RIADITEĽA ŠKOLY
Riaditeľ školy by mal:


zaradiť lyţiarsky a snoubordingový kurz (LaSK) do plánu práce školy,



poveriť funkciou vedúceho LaSK,



vybrať zariadenie,
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písomne poţiadať (minimálne 30 dní pred začiatkom zájazdu) príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva o posúdenie akcie,



napísať objednávku na pobyt,



podpísať zmluvu so zariadením, v ktorom sa zájazd uskutoční,



zabezpečiť dopravu, napísať objednávku,



zabezpečiť zdravotníka,



vyplniť Plán organizačného zabezpečenia zájazdu,



pripraviť dohody o vykonaní práce so zamestnancami (inštruktor, zdravotník...), ktorí nie sú

zamestnancami školy.

POVINNOSTI HLAVNÉHO PEDAGOGICKÉHO VEDÚCEHO LaSK
Hlavný pedagogický vedúci zodpovedá za organizačnú prípravu a priebeh LaSK, zabezpečuje
informovanosť ţiakov o organizácii a priebehu kurzu a poučenie ţiakov o pravidlách bezpečnosti
a ochrany zdravia na kurze v zmysle tejto smernice, zabezpečuje program kurzu, riadi prácu
pedagogických inštruktorov druţstiev a dbá na dodrţiavanie denného programu.
Pred kurzom:


oboznámi sa s príslušnými predpismi, zákonmi, nariadeniami, vyhláškami, smernicami
a pokynmi,



oboznámi sa s výsledkami prieskumu trhu na výber vhodného uchádzača v súvislosti s kurzom,



pripraví zoznamy ţiakov so základnými identifikačnými údajmi (Príloha 3),



zaistí prípadný výber finančných prostriedkov na zaplatenie kurzu,



minimálne tri pracovné dni pred zahájením kurzu odovzdá riaditeľovi školy plán kurzu so
zoznamom ţiakov jednotlivých druţstiev, vrátane pedagogických inštruktorov druţstiev (plány
výcviku v jednotlivých dňoch, náhradný program v prípade nepriaznivých poveternostných
podmienok, dozor, vrátane nočných pohotovostí),



minimálne tri pracovné dni pred zahájením kurzu zaistí poučenie ţiakov o organizácii a priebehu
kurzu, o pravidlách bezpečnosti a ochrane zdravia na kurze, ktorý všetci účastníci zájazdu
potvrdia svojim podpisom (Príloha 4),



poučí všetkých zainteresovaných (pedagogickí inštruktori druţstiev a zdravotník) o organizácii
a priebehu kurzu, ktorí poučenie potvrdia svojim podpisom (Príloha 5),
7

Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 95801 Partizánske



minimálne tri pracovné dni pred zahájením kurzu zozbiera od ţiakov vyplnené a zákonným
zástupcom podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave ţiaka.

Počas kurzu:


v plnom rozsahu zodpovedá za priebeh kurzu,



v prípade váţnejších komplikácií okamţite informuje riaditeľa školy,



v prípade úrazu informuje okrem riaditeľa školy aj zákonného zástupcu ţiaka a spíše záznam
o úraze, ktorý po návrate z kurzu odovzdá riaditeľovi školy.

Po návrate z kurzu:


do troch pracovných dní po návrate z kurzu odovzdá riaditeľovi školy písomnú záverečnú správu
z kurzu.

POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO INŠTRUKTORA DRUŢSTVA
Pedagogický inštruktor druţstva:


zodpovedá za zverené druţstvo, za zdravie a bezpečnosť jeho členov,



riadi sa pokynmi hlavného pedagogického vedúceho,



dodrţiava plán kurzu a pomáha pri zabezpečovaní teoretického, praktického a kultúrnospoločenského programu kurzu,



zodpovedá za výber vhodných terénov na výcvik, so ţiakmi sa môţe pohybovať len po
vyznačených lyţiarskych trasách a nesmie pouţívať skratky, pričom zohľadňuje výkonnosť
jednotlivých ţiakov v druţstve,



počas výcviku zohľadňuje stav a vývoj počasia, včas a v primeranej miere zaraďuje prestávky na
odpočinok,



pred začatím výcviku skontroluje výstroj členov druţstva (lyţe s bezpečnostným viazaním, palice,
snoubord s bezpečnostným viazaním, prilba, vhodné oblečenie prispôsobené poveternostným
podmienkam).
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POVINNOSTI ZDRAVOTNÍKA
Zdravotníka môţe vykonávať iba osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
v zmysle platnej legislatívy.
Zdravotník:


po príchode na miesto konania kurzu zistí kontakty na miestne zdravotnícke zariadenia
a pohotovosti,



ošetruje drobné zranenia, poskytuje prvú pomoc a pri váţnejších ochoreniach alebo zraneniach
bezodkladne kontaktuje zdravotnícke zariadenie,



výskyt prenosných ochorení hlási príslušnému hygienikovi,



ošetruje chorých na ošetrovni alebo na izolačnej izbe a stará sa o hygienu na ošetrovni a izolačnej
izbe,



pri výskyte prenosných ochorení zaistí dezinfekciu podľa pokynov hygienika,



zabezpečuje sprievod zraneného do miestneho zdravotníckeho zariadenia a sleduje dodrţiavanie
zásad osobnej hygieny.

POVINNOSTI ŢIAKOV
Ţiaci sú povinní:


dodrţiavať Školský poriadok školy Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 95801
Partizánske a pokyny dané touto smernicou,



dodrţiavať denný reţim kurzu, poriadok ubytovacieho zariadenia, nočný pokoj a pravidlá
bezpečnosti a ochrany zdravia na kurze,



zúčastňovať sa všetkých výcvikov stanovených plánom kurzu a denným programom,



riadiť sa pokynmi hlavného pedagogického vedúceho a pedagogických inštruktorov druţstiev
a dodrţiavať ich,



na vleku dodrţiavať pokyny prevádzkovateľa vleku,



udrţiavať poriadok na izbe a v celom ubytovacom zariadení,
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zúčastňovať sa výcviku vo vhodnom lyţiarskom oblečení prispôsobenom poveternostným
podmienkam a v poţadovanom výstroji (lyţe s bezpečnostným viazaním, palice, snoubord
s bezpečnostným viazaním, prilba, rukavice, vhodné lyţiarske topánky, ...),



okamţite informovať pedagogického inštruktora druţstva o úraze a zhoršení svojho zdravotného
stavu a zdravotného stavu ďalších ţiakov,



absolvovať kurz bez vplyvu omamných a návykových látok, vrátane alkoholu,



uhradiť škodu na majetku, ktorú spôsobil úmyselne alebo vlastnou nepozornosťou.
Ţiaci majú zakázané:



fajčiť počas celého kurzu,



uţívať alkoholické nápoje a omamné látky počas kurzu,



opúšťať ubytovacie zariadenie bez vedomia hlavného pedagogického vedúceho,



pouţívať a manipulovať s elektrickými zariadeniami bez súhlasu hlavného pedagogického
vedúceho,



vzďaľovať sa a opúšťať druţstvo bez vedomia pedagogického inštruktora druţstva,



pohybovať sa po lyţiarskom svahu bez prítomnosti pedagogického inštruktora druţstva,



pouţívať mobilný telefón počas výcviku, ak nejde o stav núdze (napríklad privolanie pomoci).
Pri nedodrţaní uvedených pokynov a pri porušení uvedených zákazov navrhne hlavný

pedagogický vedúci na svoj podnet, ako aj na podnet pedagogického inštruktora druţstva ţiakovi
výchovné opatrenie v zmysle platného Školského poriadku školy Gymnázium Partizánske, Komenského
2/1074, 95801 Partizánske.
Výchovné opatrenia
a) Pri porušení tohto poriadku, alebo porušení pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia udeľuje vedúci
kurzu nasledujúce výchovné opatrenia:


pokarhanie vedúcim kurzu,



podmienečné vylúčenie z kurzu,



vylúčenie z kurzu.

b) O udelených výchovných opatreniach informuje zákonného zástupcu, riaditeľa školy a pedagogickú
radu.
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c) Ak je študent vylúčený z kurzu, zákonný zástupca si ho vyzdvihne do 8:00 hod. nasledujúceho dňa a
tým sa jeho účasť na kurze končí. Náklady na dopravu si hradí sám. Kurzovné sa nevracia.

POISTENIE ÚČASTNÍKOV LaSK
Pred zahájením kurzu musia mať všetci ţiaci platné úrazové poistenie a pedagogickí pracovníci poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

ÚHRADA NÁKLADOV VÝCVIKU
1. Vyslaným pedagogickým zamestnancom, ktorí sú zamestnancami školy, sa náklady spojené s
výcvikom uhrádzajú z prostriedkov školy poskytovaných na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku
školy. (§ 4 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)
2. Pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení vyslaným zamestnancom zabezpečujúcim výcvik sa
postupuje podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov)
3. Z príspevku podľa § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa stredným
školám poskytuje príspevok na výcvik ţiaka prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva alebo
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
4. Lyţiarsky výstroj alebo snoubordingový výstroj dieťaťa alebo ţiaka zabezpečuje zákonný zástupca
ţiaka.

NÁPLŇ LYŢIARSKEHO A SNOWBOARDINGOVÉHO KURZU
I. ZÁKLADNÝ LYŢIARSKY VÝCVIK
1. Nosenie lyţí, pripínanie a odopínanie lyţí. Chôdza sunom a sklzom, obraty na mieste, prípravné
cvičenie. Základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici do roviny na miernom svahu, výstupy, pády.
2. Zjazd po spádnici cez terénne nerovnosti, zjazd šikmo svahom, odšľapávanie.
3. Cvičenie na rozvíjanie rovnováhy.
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4. Jazda v pluhu – obojstrannom prívrate, oblúk v obojstrannom prívrate. Brzdenie z pluhu, oblúk z
pluhu, zosúvanie.
5. Nadväzované oblúky z pluhu, oblúk z prívratu dolnej lyţe, oblúk z prívratu hornej lyţe.
6. Oblúk z rozšírenej stopy, oblúk z od šľapu, korčuľovanie.
7. Pre pokročilých nácvik znoţných oblúkov so zvýšeným odrazom zo spodnej lyţe.
8. Jazda na vlnách – bubnoch, jazda v bránkach.
9. Carvingové oblúky.
10. Preteky v slalome a zjazde podľa miestnych podmienok.
II. ZÁKLADNÝ SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK
1. Rozohriatie a rozcvičenie, nosenie snoubordu, obúvanie, padanie a vstávanie.
2. Obraty na zemi.
3. Postoj na mieste, rovnováha.
4. Kolobeţka, jazda po spádnici.
5. Zosúvanie po spádnici, zosúvanie šikmo svahom a jazda šikmo svahom.
6. Jazda na vleku, jazda na sedačkovej lanovke.
7. Zosúvaný poloblúk ku svahu a od svahu, nadväzované zosúvané poloblúky ku svahu (girlandy).
8. Zosúvaný oblúk s prechodom cez spádnicu, nadväzované zosúvané oblúky.
9. Zosúvaný oblúk nasadený zvýšením a zníţením ťaţiska.
10. Jazda na strmom svahu, freeride a freestyle.
III. TEORETICKÁ VÝUČBA
1. Nebezpečenstvo na horách, zásady pobytu na horách.
2. Výstroj a výzbroj lyţiara.
3. Druhy snehu a voskovanie lyţí.
4. Pravidlá lyţiarskych súťaţí, história lyţovania.
IV. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ
1. Súťaţe, hry, scénky, hudobné programy.
2. Organizovaná zábava.
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V. VÝCHOVNÉ ÚLOHY A CIELE
1. Vzťah k prírodným krásam našej vlasti, jej spoznávanie a ochrana.
2. Disciplína, poriadok a dochvíľnosť pri kolektívnom spôsobe ţivota.
3. Presnosť a dôslednosť v plnení úloh.
4. Rozvíjanie morálno-vôľových vlastností pri prekonávaní fyzickej námahy, rozvoj súťaţivosti.
5. Zvyšovanie fyzických vlastností a zlepšovanie psychických schopností študentov.
6. Utuţovanie kolektívu študentov a rozvíjanie vzťahu študent – pedagóg a opačne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práva a povinnosti účastníkov kurzu vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov
a nariadení. V prípade nejasností rozhoduje hlavný pedagogický vedúci.
Táto smernica bola schválená riaditeľom školy a nadobúda účinnosť dňa 1. 2. 2018

V Partizánskom dňa: 29. 1. 2018

Mgr. Vladimír Karásek
riaditeľ školy
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PRÍLOHY:
Príloha 1
Informácia o cene Lyţiarskeho a snoubordingového kurzu (LaSK)
LaSK sa uskutoční ............ v lyţiarskom stredisku ........... Predpokladané náklady na LASK po obdrţaní
cenovej ponuky budú pribliţne ............ eur na ţiaka. Príspevok od štátu predstavuje 150 eur. Ak nedôjde
k zmenám predpokladaných cien, doplatok sa bude pohybovať cca ............ eur na ţiaka.
Ţiaci 3. ročníka, ktorí si vyčerpali štátny príspevok v 1.ročníku, si budú hradiť LaSK v plnej sume.
Moje dieťa sa:
1. za týchto podmienok zúčastní LASK (lyţiarske druţstvo/snoubordingové druţstvo)
2. nezúčastní LASK

________________________________
meno a podpis rodiča

_____________________
vedúci kurzu
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Príloha 2

Vyhlásenie
Vyhlasujem, ţe dieťa .......................................................................... neprejavuje príznaky
akútneho ochorenia a ţe regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, ţe by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré
s ním ţijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli
na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové
ochorenie s vyráţkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), ţe by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................................... dňa ....................................
Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu .........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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Príloha 3
Zoznam ţiakov
Por.
č.

Priezvisko
ţiaka

Meno
ţiaka

Dátum
narodenia

Adresa
bydliska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Poisťovňa

Telefónne
číslo matka

Telefónne
číslo otec
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Príloha 4

GYMNÁZIUM, KOMENSKÉHO 2/1074, PARTIZÁNSKE

Poučenie ţiakov o pravidlách bezpečnosti a ochrane zdravia a o ich povinnostiach na
lyţiarskom a snowboardingovom kurze a o oboznámení sa ţiakov s internou
smernicou k organizácii a priebehu lyţiarskeho a snowboardingového kurzu
Poučenie vykonal ...........................................................

dátum .......................................

v trvaní ............................................ minút.
1.A
Priezvisko a meno

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Príloha 5

GYMNÁZIUM, KOMENSKÉHO 2/1074, PARTIZÁNSKE

Poučenie učiteľov o pravidlách bezpečnosti a ochrane zdravia, o ich povinnostiach
na lyţiarskom a snowboardingovom kurze a o oboznámení sa s internou smernicou
k organizácii a priebehu lyţiarskeho a snowboardingového kurzu
Poučenie vykonal ...........................................................
dátum .......................................
v trvaní ............................................ minút.

Poradové

Priezvisko

Meno

číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Príloha 6

POTVRDENIE LEKÁRA
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 526/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
potvrdzujem, ţe dieťa ..............................................................................................................................,
trvale bytom.............................................................................................................................................,
narodené ........................................,
je zdravotne spôsobilé na absolvovanie Lyţiarskeho a snoubordingového kurzu (ďalej LaSK), netrpí
ţiadnym ochorením, ktoré by mohlo ohroziť pobyt dieťaťa alebo ostatných detí, netrpí iným ochorením
vyţadujúcim zvýšenú lekársku starostlivosť a jeho zdravotný stav mu dovoľuje zúčastniť sa LaSK
v stredisku Chopok – Jasná.
Iné upozornenia a odporúčania lekára :

Pečiatka a podpis lekára :..........................................................................................................................

V ......................................................, dňa ......................................
UPOZORNENIE pre zákonného zástupcu !
Potvrdenie je povinnou prílohou Ţiadosti o zaradenie dieťaťa na LaSK.
Potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní!
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Príloha 7
ZDRAVOTNÍCKY DENNÍK
Názov akcie:.................................................................................................................
Termín a miesto realizácie:........................................................................................
Meno zdravotníka:.......................................................................................................
Príznaky ochorenia / poradenia / úrazu
Dátum

Čas

Meno

Teplota
Vek vypísať - (nádcha, kašeľ, bolesti
Hnačky
nad 37 °C
hrdla, zvracanie, bolesti brucha, atď.)
áno+ /nieáno+ /nie-
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Podané lieky
(aké a ich množstvo)

Poznámky
(u pracovníkov zotavovacej
akcie funkcia)

