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(1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností

a) p ipéči onezletilédítě,zahrnující zejménapéči ojehozdraví,jehotělesn' ,citovrf',
rozumovy a mravní v1Ívoj

S32
(1) Rozhodující rjlohu ve vrichově dětí mají rodiče.

(2) Rodiče mají b,it svlim osobním životem a chováním p íkladem svym dětem.

E3s
Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.

školskÝ zákon
s22
Povinnosti žákrj, student a zákonn'ich zástupc dětí a nezletil' ch žák

(1) Žáci a studenti jsou povinni
b) dodržovat školní a vnit ní ád a p edpisy a pokyny školy a školského za ízení k ochraně zdraví a

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c)plnit pokyny pedagogick,ich pracovníkr] škola školskrich za ízení vydané v souladu s právními

p edpisy a školním nebo vnit ním ádem'

(3) zákonní zástupci dětí a nezIetil' ch žák jsou povinni

c) informovat školu a školské za ízení o změně zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtížích dítěte

nebo Žáka nebo jinrich závažnych skutečnostech, které by mohly mít vliv na prťrběh vzdělávání,

e) oznamovat škole a školskému za ízení daje podle s 28 odst. 2 a 3 a další ridaje, které jsou

podstatné pro pr běh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte aŽáka, a změny v těchto tidajích.

Pravidla lvža ského kurzu

1) Žáci ;sou povinni p i zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu instruktor , dodržovat ád chaty,

na kteréjsou ubytování ostatních p esunech

2) onemocnění a uraz Žáci hlásí okamžitě pedagogickému dozoru

3) Žáci vykonávají službu dne, která se ídí pokyny vedoucího dne a denním ádem

4\ Povinností každého žáka je udržovat čistotu a po ádek na pokoji, ve společensk,j'ch

místnostech a na hygienickrich za ízeních

5) Používání elektrickli ch spot ebičri, obsluha topení bez povolení pedagogíckého pracovníka

zakázáno
6) Kou ení, používání alkoholíck'ich nápojri a jinrich návykov ch látek je p ísně zakázáno

7) Lyža skouv' zbrojžáci udržují vpo ádkuačistotě,odkládají pouzenamístěktomu
vyhrazeném. Mímo vyhrazenry' prostor za lyža skou v1izbroj neručíme

8) škodu na za ízení chaty je t eba ihned hlásít a hradíji ten, kdo ji zptisobil

9) Žáci;sou povínni dodržovat denní ád kurzu, zvláště pak dobu budíčku, poledního klÍdu a

večerky
10) Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit pedagogickému pracovníkovi

11) Za své peníze a cenné p edměty zodpovídají sami žáci ( za jejich ztrátu vedoucí kurzu ani

pedagogick pracovník nezodpovídá)
12) S personálem chaty jednáme zdvo ile a s|ušně

13) Porušenírádu lyža ského kurzu se trestá dle stupně a závažnosti až vyloučením z kurzu

Zákonní zástupci sv' m podpisem stvrzují, že byli seznámeni a poučeni o bezpečnosti a

chování sv' ch dětí vedoucím kurzu. Zákonní zástupci jsou povinni své děti poučit o

bezpečnosti a chování na lyža ském kurzu.

Dítě ............ sv' rn podpisem stvrzuje, že bylo poučeno o bezpečnosti

a chování na lyža ském kurzu.

Podpis žáka Podpis zákonného zástu pce

Podpis vedoucího kurzu


