
Hodnocení  lyžařského výcvikového kurzu z pohledu BOZ 

 

V oblasti BOZ byly splněny veškeré podmínky před odjezdem na lyžařský výcvikový 

kurz: 

- Zákonní zástupci doložili aktuální posudek o zdravotní způsobilosti žáka, v den 

odjezdu předložili  prohlášení o bezinfekčnosti a potvrzení o odborném seřízení 

bezpečnostního vázání lyží. 

- Vedoucí kurzu oznámila údaje o konání kurzu orgánu ochrany veřejného zdraví - 

KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci a dětskému lékaři ve Starém Městě 

pod Sněžníkem. 

- Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování dne 8.1.2016, poučení provedla vedoucí 

kurzu M. Vandová, zápis o provedeném poučení je uveden v třídních knihách.  

 

 

Z hospitační činnosti na místě vyplynulo, že během lyžařského výcvikového kurzu 

byly dodržovány zásady BOZ: 

- Žáci byli rozděleni do družstev podle své výkonnosti, počet žáků ve družstvu 

nepřesáhl 15 členů. Každé družstvo mělo svého instruktora a denní náplň výuky.  

- Žáci byli poučeni o pravidlech bezpečného pohybu na sjezdových tratích a o 

bezpečné jízdě na vlecích. 

- Výcvik byl prováděn v terénu, který odpovídal lyžařským dovednostem členů 

družstva, všechny sjezdovky byly náležitě upraveny a  měly bezpečný dojezd. 

- Na základě zhodnocení rizik žáci používali lyžařské ochranné přilby. 

- Pověřený zdravotník vedl písemné záznamy o poraněních a podávání léků. 

- Byl dodržován časový harmonogram dne na základě denního rozkazu. 

- Byl zajištěn dohled nad žáky po dobu pobytu v hotelu, v jídelně i večerním 

programu.  

V případě rozdělení žáků do skupin (bazén, bowling) byl dohled zajištěn v každé 

skupině. Dohled nad žáky byl zajištěn i při přesunu z hotelu do ski areálu a zpět. 

- Během kurzu byly dodržovány i hygienické zásady, střídání aktivní činnosti s 

odpočinkem. 

Ze zdravotního hlediska bylo zařazeno úterý dopoledne jako odpočinkový půlden. 

- Žáci byli seznámeni s ubytovacím řádem hotelu. 

 

Závěrem lze konstatovat, že během kurzu byly dodržovány veškeré zásady BOZ ze 

strany žáků i BOZP ze strany vyučujících.  
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