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Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje 

 

 

Souhlas rodičů s účastí dítěte na lyžařském kurzu 
 

Souhlasím s účastí mého syna (dcery) …………………………………, třída……….,  

 

na lyžařském kurzu ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323, v Boudě Racek v Peci pod Sněžkou  

 

v termínu od 15.1 - 21.1. 2023 

 

Účastnický poplatek celkem 4500,- Kč 

 

zálohu 2000,- Kč zaplatím hotově či převodem na účet školy současně s tímto souhlasem 

doplatek 2.500,- Kč doplatím do 20. 12. 2021 v libovolných splátkách.  

 

Na lyžařský kurz vybavím svoje dítě dle doporučení školy. V případě zvláštních okolností, 

zejména onemocnění mého dítěte nebo závažné výchovné problémy během kurzu, zajistím 

jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu.  

 Telefonní čísla, na která vás můžeme během kurzu kontaktovat: 

 

Matka:   ………………………………… 

Otec :   …………………………………. 

Jiné spojení:  ………………………………….   

 

Jsem si vědom, že na lyžařský kurz nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být 

tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné 

prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes apod.)  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Před odjezdem na lyžařský kurz odevzdám tyto doklady:  

- okopírovanou průkazku zdravotní pojišťovny 

- potvrzení o bezinfekčnosti 

- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte odevzdaný u třídního učitele 

- léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a způsob užívání) 

Beru na vědomí, že na základě přihlášky na lyžařský zájezd, bude pro mé dítě školou 

zaplacena záloha za ubytování, dopravu a stravu, která je závazná a v případě neúčasti na 

zájezdu bude dle smluvních podmínek poskytovatelů účtováno storno zájezdu (za ubytování 

35% z denní taxy). 

Souhlasím s hromadným zakoupením permanentky na vleky dle písemné informace o 

lyžařském výcviku předané před podpisem přihlášky.  

 

V …………………. dne ………………. 

                            podpis zákonných zástupců žáka ……………………………………………. 

 

Záloha 2000,- Kč zaplacena dne: ………………………………. 

 (vyplní škola) 

http://www.6zskladno.cz/

