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Oznámenie, informácia pre rodičov
V dňoch 21.-25.1. 2019 sa ţiaci 1. ročníka zúčastnia Kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné
športy (lyţovanie, snowboarding), ktorý je súčasťou vyučovacieho plánu a Školského vzdelávacieho programu
Gymnázia M. M. Hodţu. Ţiakom bol plánovaný kurz odprezentovaný v septembri 2018 a po zváţení predmetovej
komisie telesnej výchovy a na základe predchádzajúcich skúseností sa tento kurz uskutoční internátnou formou
s ubytovaním v Chate Kosodrevina Chopok – JUH a lyţiarskeho strediska Srdiečko – Kosodrevina – Chopok JUH.
Viac informácií a ďalšie náleţitosti ohľadne plánovanej akcie budú zverejnené na web stránke školy v decembri 2018.
Informácie o stredisku a ubytovacom zariadení môţete nájsť na http:// www.jasna.sk, www.nizketatry.sk. Náklady na
kurz sú cca 155,- € (ubytovanie+stravné, doprava vleky), ktoré vo výške 150,-€ hradí štát, rodičia ţiakov prispievajú
sumou 5,- €. Zabezpečenie lyţiarskej alebo snowboardovej výstroje je v réţii rodičov. Nakoľko je potrebné objednať
uvedené sluţby, ţiadame Vás, aby ste na návratke záväzne potvrdili svoj súhlas alebo nesúhlas (do 25. 11. 2018) s
účasťou Vášho syna/dcéry.
Ján Kalinay
vedúci zájazdu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á v r a t k a
meno: .........................................................trieda: ..............
Môj syn/dcéra sa kurzu zúčastní - nezúčastní. (Zakrúžkujte!!!)
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SNOWBOARD

n

á

z

i

u

m

M. M. H o d ž u

L i p t o v s k ý

M i k u l á š

Oznámenie, informácia pre rodičov
V dňoch 21.-25.1. 2019 sa ţiaci 1. ročníka zúčastnia Kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné
športy (lyţovanie, snowboarding), ktorý je súčasťou vyučovacieho plánu a Školského vzdelávacieho programu
Gymnázia M. M. Hodţu. Ţiakom bol plánovaný kurz odprezentovaný v septembri 2018 a po zváţení predmetovej
komisie telesnej výchovy a na základe predchádzajúcich skúseností sa tento kurz uskutoční internátnou formou
s ubytovaním v Chate Kosodrevina Chopok – JUH a lyţiarskeho strediska Srdiečko – Kosodrevina – Chopok JUH.
Viac informácií a ďalšie náleţitosti ohľadne plánovanej akcie budú zverejnené na web stránke školy v decembri 2018.
Informácie o stredisku a ubytovacom zariadení môţete nájsť na http:// www.jasna.sk, www.nizketatry.sk. Náklady na
kurz sú cca 155,- € (ubytovanie+stravné, doprava vleky), ktoré vo výške 150,-€ hradí štát, rodičia ţiakov prispievajú
sumou 5,- €. Zabezpečenie lyţiarskej alebo snowboardovej výstroje je v réţii rodičov. Nakoľko je potrebné objednať
uvedené sluţby, ţiadame Vás, aby ste na návratke záväzne potvrdili svoj súhlas alebo nesúhlas (do 25. 11. 2018) s
účasťou Vášho syna/dcéry.
Ján Kalinay
vedúci zájazdu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á v r a t k a
meno: .........................................................trieda: ..............
Môj syn/dcéra sa kurzu zúčastní - nezúčastní. (Zakrúžkujte!!!)
LYŽE

SNOWBOARD

...................................................
Podpis rodiča

Informovaný súhlas zákonných zástupcov
Meno a priezvisko žiaka........................................................................................................
trieda.......................................... šk. rok 2018/2019
Názov akcie: Kurz pohybových aktivít v prírode – Lyţiarsky a snowboardový kurz 1. ročníka
Dátum uskutočnenia: 21. - 25. 01. 2019
Program: Denný reţim kurzu bude zverejnený na web stránke školy (www.gymlm.sk), na nástenke PK Telesnej výchovy
a bude odprezentovaný aj ţiakom vyučujúcimi TV pred odchodom na lyţiarsky kurz vrámci poučenia o BOZP na
Lyţiarskom kurze
Počet pedagogických zamestnancov: 7
Snowboardový inštruktor: 1
Spôsob prepravy: objednaná Autodoprava SAKI LIPTOV
Ubytovanie: Chata Kosodrevina Chopok Juh
Stravovanie: Polpenzia posilnená o obedovú polievku, Chata Kosodrevina Chopok Juh
Odchod – miesto: Gymnázium M. M. Hodţu, školský dvor 21. 01. 2019, 7.15 hod
Príchod – miesto: Gymnázium M. M. Hodţu, školský dvor, 25. 01. 2019, 15.00-16.30 hod
Lyžiarske stredisko: Srdiečko – Kosodrevina, Chopok Juh
Predpokladané náklady: cca 150,- €, hradené štátom. Doplatok na ţiaka 5,-€.
Rodičia zabezpečujú lyţiarsku výstroj, príp. vreckové.
Poučenie o BOZP na lyžiarskom výcviku: kaţdý ţiak bude preukázateľne poučený pred začiatkom kurzu
Účasť žiakov na kurze: účasť na kurze je povinná, lyţiarsky a snowboardový kurz (pokiaľ bude k dispozícii
snowboardový inštruktor) môţu v plnom rozsahu absolvovať len ţiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí v plnom rozsahu, nie
sú oslobodení od TŠV, resp. nie sú zaradení do skupiny 4. Ţiaci, ktorí sa nezúčastňujú kurzu sú povinní zúčastniť sa
riadneho vyučovacieho procesu upraveného podľa podmienok a moţností školy, bez nároku na úhradu dotácie od
štátu.
Lyžiarska výstroj: kaţdý účastník je povinný pouţívať predpísanú lyţiarsku alebo snowboardovú výstroj,
skontrolovanú a nastavenú v lyţiarskom servise pred začiatkom kurzu. Povinnou súčasťou výstroje je lyţiarska
ochranná prilba.
Poistenie: škola ţiakov nepoisťuje vzhľadom na vyuţitie strediska so sluţbami HZS, odporúča sa úrazové poistenie
mladistvých rodičmi ţiakov. Ţiaci sú bezplatne poistení prevádzkovateľom lyţiarskych tratí a vlekov pre prípad úrazu a
zásahu HZS a odvozu na ošetrenie do najbliţšieho zdravotníckeho zariadenie . V prípade úrazu sa postupuje podľa
Metodického usmernenia MŠ SR č. 4/2009 a § 7 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z o stredných školách.
Žiak je povinný dodrţiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodrţiavať zásady bezpečného
správania.
Pred odchodom je ţiak povinný preukázať sa vedúcemu kurzu dokladom o zdravotnom poistení a telefonickými
kontaktmi na rodičov pre prípad úrazu, ktoré budú priloţené v preukaze poistenca a podpismi zákonných zástupcov na
tomto tlačive.
V prípade, ţe ţiak hrubo poruší zásady správania sa na kurze a vnútorný poriadok školy (pozitívny orientačný test na
poţitie omamných látok), bude z kurzu vylúčený a rodičia budú poţiadaní o okamţité osobné prevzatie ţiaka v údolnej
stanici lyţiarskeho strediska - Krupová. O ďalšom postupe a sankciách rozhodne pedagogická rada.
Poznám podmienky účasti môjho syna – mojej dcéry na lyžiarskom a snowboardovom kurze
Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši a súhlasím,
aby sa môj syn – moja dcéra zúčastnil – zúčastnila plánovaného podujatia.
Zároveň vyhlasujem, že okolie žiaka pred odchodom na kurz je bezinfenkčné.
V Liptovskom Mikuláši, dňa.........................................
Meno a priezvisko zákonných zástupcov..............................................................................................
Podpisy zákonných zástupcov............................................................................................................

