
Poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví na sportovním kurzu 
 
Povinností každého žáka je nahlásit svému vyučujícímu jakákoliv zdravotní omezení, užívání léků nebo 

okamžitou změnu zdravotního stavu (nevolnost, bolest, úraz, atd.). 

 

Žáci jsou povinni dodržovat pravidla občanského soužití a slušného chování. Žákům není dovoleno kouřit, 

požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. 

 

Žáci musí splňovat hygienické, sociální a společenské požadavky, dbát na to, aby svým chováním na 

veřejnosti, v dopravních prostředcích, ve veřejných podnicích, místech ubytování apod. zachovávali dobré 

jméno školy. 

 

Žáci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, požární předpisy, vnitřní řády prostor, 

ve kterých se pohybují v době školní akce. 

 

Žáci jsou povinni šetrně a hospodárně zacházet s majetkem v ubytovacím zařízení, ve kterém se v rámci 

kurzu pohybují. V případě zjištěných škod je žák povinen ihned tuto škodu nahlásit svému vyučujícímu. 

Zejména na začátku ubytování je nutné nahlásit zjištěné závady, jejichž náhrada by jinak mohla být 

vymáhána na něm. 

 

Základní povinností žáka je přicházet na místa srazu včas a s odpovídajícím vybavením. Časy určené 

rozvrhem dne (aktivity, výcvik, pauzy na jídlo apod.) je povinen plně respektovat a dodržovat, pokud se 

s odpovědným vyučujícím nedomluví jinak. 

 

Večerka a noční klid jsou stanoveny jak vnitřními řády ubytovacího zařízení, tak i zákonem na 22. hodinu. 

Po této hodině již není dovoleno vykonávat činnosti rušící ostatní ubytované. Opakované porušování 

tohoto ustanovení může vést až k vyloučení z kurzu. 

 

Žák je povinen řídit se pokyny učitelů, případně jiných osob pověřených dohledem. Bez jejich souhlasu se 

nesmí vzdálit od ostatních žáků (družstva) nebo z určeného místa. Před společným odchodem se žáci 

shromažďují na místě určeném vedoucím akce. 

 

Žáci pracují podle pokynů učitele či instruktora, svým chováním nesmí narušovat průběh výcviku či 

aktivit. 

 

V případě úrazu ohlásí žák ihned tuto skutečnost dohlížejícímu učiteli a je mu nápomocen při řešení 

situace. 

 

Žáci jsou seznámeni se zásadami poskytování první pomoci. 

 

Při závažném porušení pravidel chování a tedy i školního řádu může být účastník z kurzu vyloučen 

rozhodnutím vedoucího kurzu. V takovém případě jsou informováni zákonní zástupci, kteří jsou povinni 

zajistit odjezd vyloučeného účastníka. 

 

Žáci dodají potvrzení zákonných zástupců o bezproblémovém technickém stavu kola. Při manipulaci 

s kolem budou mít vždy na hlavě cyklistickou přilbu a ostatní předepsané vybavení na cyklistiku.  

 

Účastníci kurzu (žáci) byli seznámeni s dodržováním předpisů a pokynů vedoucích k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu v místě kurzu, na kole, na lodi, při sportu, pohybu 

venku, v terénu, při sportovních hrách, v ubytovacím zařízení a též byli poučeni o bezpečnostních 

pravidlech při přepravě na školní kurz. 

 

 

 

V……………………………………… Vedoucí kurzu: ……………………………………… 


