
 

 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

 

Tylova 18 

301 OO Plzeň 

Řád kurzu 

1. Každý žák je povinen dodržovat stanovený denní program a zúčastnit se denního zaměstnání. 

2 Každé družstvo má přiděleno pedagogického pracovníka (instruktora), který během celého kurzu 

zodpovídá za svěřené žáky. Vzniklé úrazy eviduje, v případě vážného úrazu informuje ředitelství 

BPA Plzeň a rodiče žáka. 

3 Družstvo tvoří jednotku, kterou nesmí členové družstva za žádných okolností při výcviku v terénu 

bez povolení opustit. Nemůže-li se žák ze závažného důvodu zúčastnit výcviku, či v něm 

pokračovat, musí neprodleně informovat svého instruktora. Instruktor zajistí jeho přechod na 

ubytovnu. Žák, který byl uvolněn ze zaměstnání, zůstává v objektu a nesmí jej opustit. 

4.   Na každý den je určena služba: dozorčí instruktor a dva pomocníci z řad žáků, kteří ručí za 

dodržování denního řádu a režimu. Zúčastňují se programu i výcviku. 

5. Ubytovací prostor smí být opuštěn jen v uzavřené jednotce za vedení instruktora. 

6.    Každý žák je povinen udržovat své věci a svůj pokoj, jakož i jídelnu, společenskou místnost a 

hygienická zařízení v naprostém pořádku a čistotě. Je povinen také dodržovat osobní hygienu a 

čistotu. 

7.  Návštěvy na cizích pokojích jsou žákům zakázány. 

8. Onemocnění a každé poranění je povinen každý žák hlásit svému instruktorovi, který o tom 

neprodleně uvědomí vedoucího kurzu a zdravotníka. 

9. Jídlo se podává v jídelně, není povoleno odnášet jídlo nebo příbory z jídelny. Neplatí pro nemocné. 

   Připomínky ke stravování sdělí žáci instruktorovi nebo vedoucímu kurzu min 15 dní před konáním 

kurzu. 

  Kouření pití alkoholických nápojů a hraní hazardních her je přísně zakazáno. 

12. V době denního programu nebo zaměstnání je zakázáno používat komunikační zařízení (mobilní 

telefon). 

13. Výstroj vlastní i vypůjčenou udržují Žáci v co nejlepším stavu. Po výcviku ji očistí a uskladní na 

určeném místě. Půjčování cizí výzbroje a výstroje bez povolení vlastníka je zakázáno. Každou 

ztrátu je nutno hlásit. 

14, Každé zaviněné poškození výzbroje, výstroje, zařízení objektu musí žák nebo jeho rodiče uhradit 

v plné hodnotě. 

15. V celém ubytovacím zařízení je stanovena večerka na 22:00 hod. 

16. Při dopravě na kurz i zpět je každý žák povinen dbát pokynů instruktorů a dodržovat bezpečnost. 

17. Žáci musí být vybaveni stanovenou výbavou. Žáci užívající jakékoliv léky jsou povinni tuto 

skutečnost oznámit vedoucímu kurzu a mít u sebe jejich dostatečné množství. Všichni žáci musí 

mít průkaz totožnosti a průkazku pojištěnce, před odjezdem vedoucímu kurzu odevzdat potvrzení 

o bezinfekčnosti. 

18. Hrubé porušení tohoto řádu má za následek okamžité vyloučení z kurzu a odeslání žáka domů na 

vlastní náklad se zprávou ro ředitele BPA Plzeň a rodiče. Částka uhrazená za náklad kurzu je v 

tomto případě nevratná a kurz nebude žákovi uznán. 
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