
Potvrzení o bezinfekčnosti žáků -  LVVZ Harrachov  

7.3. – 13.3. 2022 
 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………                    Třída: ………… 

 
 

 

Prohlašuji, že v rodině ani v místě, odkud dítě nastupuje na lyžařský výcvik, není infekční choroba a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský 

dohled. 

Není mi známo, že dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Svým podpisem stvrzuji, že dítě nejeví známky onemocnění a je ve stavu schopném absolvovat lyžařský 

kurz. 

Bez podpisu nemohou žáci na lyžařský kurz odjet!!! 

Povinná lyžařská helma! 

Kartička zdravotní pojišťovny! 

 

Dítě užívá pravidelné léky: (druh léků, indikace) 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
                                                                                          

Upozornění pro rodiče 
 
 Žáci byli poučeni o bezpečnosti, kázni a dodržování předpisů na lyžařském kurzu konajícím se ve dnech    

7.3. – 13.3.  2022 v Harrachově.  

V případě vážnějšího porušení kázně bude zákonný zástupce žáka ihned informován a jeho povinností je si 

dítě neprodleně osobně převzít a odvézt domů. Dotyčný žák bude kázeňsky potrestán dle školního řádu.    
UPOZORŇUJEME, že alkohol, cigarety, drogy, zbraně, zábavná pyrotechnika a jiné věci ohrožující zdraví 

dětí na lyžařský kurz NEPATŘÍ! Mobily, MP3, tablety, notebooky a jiná dražší elektronika na vlastní 

odpovědnost!   

Onemocní-li žák na kurzu, budou rodiče informováni telefonicky o dalším postupu.  

Rodiče, prosím zkontrolujte žákům zavazadla. Nedoporučujeme krosny s kovovou konstrukcí, pro snadnější 

uspořádání v autobuse je lepší kufr nebo větší sportovní taška.  

V případě nemoci je třeba, aby rodiče včas informovali školu, že dítě nepojede na LVVZ. 

Telefonní kontakt na pedagogický dozor do Harrachova – 603859069, 605545339 

 

Prohlášení odpovědnosti za škody 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě na vybavení hotelu, popřípadě 

autobusu v době trvání LVVZ. V případě finančních nákladů na opravu se zavazuji škodu uhradit. 

Doporučujeme pojištění odpovědnosti za škodu. 
 

 

 

Toto potvrzení a kartičku pojišťovny odevzdají děti v den odjezdu! 
 
 

Datum:                    Podpis rodičů: 

 

                                                                                               Telefonní kontakt:                                                                                                            


