
 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA NA LVK - 2. A, B 
na akci organizovanou Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou Cheb, p. o. 

Hradební 58/10, 350 02 Cheb  

IČO 00669733   (po vyplnění DŮVĚRNÉ) 

 

LVK Pernink  

Termín počátku akce: neděle 2. 2. 2020 

Místo odjezdu: parkoviště autobusů u OBI 

Termín konce akce: pátek 7. 2. 2020 

Místo příjezdu (návratu, ukončení akce): parkoviště autobusů u OBI 

Způsob dopravy: autobus 

Název a adresa ubytovacího zařízení: chata Plzeňka, Pernink 

 https://www.plzenka.info/cs/plz 

Žáci budou ubytováni ve vícelůžkových pokojích, všechny pokoje mají vlastní 

sociální zařízení (sprcha, WC). 

Způsob stravování: plná penze 

Cena: 3 400 Kč   

Storno poplatek: Dle stornovacích poplatků hotelu. 

V ceně není zahrnuta částka na vleky – cca 1 000,- Kč. 

Způsob úhrady ceny:   

ve dvou splátkách na účet číslo: 22137331/0100, do sdělení pro příjemce je nutné napsat – 

jméno žáka, třídu, LVK 

1. splátka 1 700,- Kč nejpozději do 20. 9. 2019 
2. splátka 1 700,- Kč nejpozději do 17. 1. 2020 

Další informace nezbytné k účasti na akci: 
Program LVK: 

- výuka sjezdového lyžování 
 

Doporučené vybavení: 

- sjezdové lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, sjezdové hole, obal na lyže 

(nezbytně nutný na přepravu), batůžek, lyžařská helma, lyžařské brýle 

- 2x rukavice, 2x čepice, šátek, lyžařské kalhoty nebo kombinéza, sluneční brýle, zimní 

bunda, zimní obuv, sjezdové lyžařské boty 

- pyžamo, kapesníky, spodní prádlo, nátělníky, termoprádlo, svetr, sportovní oděv a přezůvky 

do chaty, silné podkolenky, ponožky,  

- toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj 

- osobní léky a kapesné 

- průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz 

Poznámky: 

- lyže, boty a hole je možno si zapůjčit na SZŠ a VOŠ Cheb za cenu 250,- Kč / kurz  

- lyžařská helma 50 Kč/ kurz, lyžařské brýle 50 Kč/ kurz 

https://www.plzenka.info/cs/plz


 

 

Kontakt na osobu pověřenou školou na akci: 

Jméno a příjmení: Mgr. Petra Peroutková, tel.: 739 022 051, e-mail: peroutkova@szsavoscheb.cz 
 
Údaje o přihlašovaném žákovi 
 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:………………………….…  

Trvalé bydliště:…………………………………………….................................................................. 

Rodné číslo:……………………………………….  

Zdravotní pojišťovna:………………………… 

 
Jsem si vědom/a toho, že na akci nemůže být vyslán žák, jehož stav by mohl být tímto pobytem 
ohrožen, a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto 
skutečnostech (tzv. bezinfekčnost) odevzdá před odjezdem zdravotníkovi, resp. vedoucímu akce. 
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy svého dítěte, na něž je třeba brát zvláštní zřetel. : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
např. astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes a jiné  
 
Čestně prohlašuji, že praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, vyhotovil kladný posudek 
o zdravotní způsobilosti dítěte na tuto akci. 
Při odjezdu na akci odevzdám zdravotníkovi, resp. vedoucímu akce: 
- potvrzení o bezinfekčnosti (není třeba při exkurzích a školních výletech, pouze u akcí delších 5 
dnů) 
- přehled a způsob užívání léků (žák je povinen vzít s sebou na akci léky, které pravidelně užívá) 
 
Zajistím, aby mělo mé dítě s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. 
 
V době konání akce souhlasím - nesouhlasím s tím, že se můj syn / moje dcera může individuálně 
pohybovat bez náležitého dohledu (dozoru) učitele na omezený čas a v omezeném prostoru. 
(nehodící se škrtněte) 
 
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění dítěte, v případě porušení pravidel Školního 
řádu nebo pravidel z Poučení žáků o BOZP při pořádané školní akci, zajistím neprodleně po vyzvání 
vedoucím zájezdu okamžitý individuální odvoz dítěte domů na vlastní náklady, případně uhradím 
režijní náklady vynaložené na jeho odvoz domů (týká se akcí na území ČR). 
Beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí můj syn / moje dcera v době konání akce (např. 
na vybavení ubytovacího zařízení, dopravního prostředku, rekreačního areálu apod.) či škody 
způsobené ostatním účastníkům kurzu nebo dalším osobám, a zavazuji se uhradit finanční náklady 
vynaložené na nápravu způsobené škody. 
 
 
Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a současně dávám za výše uvedeného žáka a svoji osobu 
svůj souhlas škole SZŠ a VOŠ Cheb, p.o., coby správci ke shromažďování, zpracovávání a evidenci 
osobních údajů mého dítěte a mé níže uvedené osobní údaje, jakož i osobních citlivých údajů o mém 



dítěti, jsou-li výše obsaženy, ve smyslu všech ustanovení nařízení EU 2016/679 (GDPR).  Svůj souhlas 
poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci shora uvedené 
akce a nejsou zpracováním na základě jiného právního titulu zpracování osobních údajů, zejména je-li 
takové zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje např. dle 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vyhlášky 
MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 
zařízeních, vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek 
v zájmovém vzdělávání. 
 
Souhlas poskytuji na nezbytnou či zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, 
vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených 
případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto 
údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a 
zničením, zneužitím či ztrátou. Souhlasím však s tím, aby nezbytné osobní údaje mého dítěte byly 
poskytnuty subjektům zařizujícím akci pro školu, provozovatelům dopravních, ubytovacích a dalších 
služeb, které budou během akce školy poskytovány třetími osobami. 
 
Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez 
udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí 
osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k 
jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že 
správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
 
Závazně tímto přihlašuji žáka na shora specifikovanou akci. 
 
 
V …………………………… dne……………………………. 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka:……………………………………………………………………………….. 
 
Kontaktní údaje zákonného zástupce žáka: tel……………………………………………e-mail:…………………….. 
 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………………… 
 
 

Žáci, kteří se nemohou zúčastnit LVK, musí písemně požádat ředitele školy o uvolnění z LVK a 

svou neúčast řádně zdůvodnit. Žádost podepíše i zákonný zástupce žáka. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

