Č.j.
8.7/12

Směrnice

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32,
příspěvková organizace
Schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2012

Platnost od 1.9.2012
Mgr. Blanka Ježková

Obsah

Organizace a bezpečnost při zahraničním výjezdu.............................................................................. 3
Poučení žáků o BOZP .......................................................................................................................... 4
Pokyny pro organizaci lyžařského výcviku........................................................................................... 5
Řád LVK ......................................................................................................................................... 6
Řád ozdravných pobytů...................................................................................................................... 7

Organizace a bezpečnost při zahraničním výjezdu
• Ředitel školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy organizací a vedením
zahraničního výjezdu
• Vedoucí výjezdu zajišťuje akci tak, aby byla dodržena následující pravidla:
a) Délka výjezdu jedné třídy nebo skupiny žáků nepřesáhne 10 vyučovacích dnů v jednom
školním roce. Výjezdy musí sledovat účel související s výchovně vzdělávací činností školy.
b) Mezi účastníky výjezdu zařadí vedoucí pouze žáky zdravotně způsobilé, kteří předloží
písemný souhlas zákonných zástupců. Podmínkou účasti je uzavření pojistných smluv na
úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škody, případně
další podle charakteru cesty. Pokud není toto pojištění zajištěno hromadně pro účastníky akce
například cestovní agenturou, pojištění zajistí zákonní zástupci žáků.
c) Zpracuje písemnou informaci o akci pro rodiče žáků a závaznou přihlášku, ve které uvede
zejména stornovací podmínky při odhlášení žáka z akce.
d) Vedoucí výjezdu uspořádá schůzku zákonných zástupců, na které je seznámí s programem
a bude provedeno poučení o způsobu dohledu školy nad žáky. Zákonný zástupce provede
poučení dítěte.
e) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určí vedoucí výjezdu pedagogický dozor
nad žáky. Žákům poskytne nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále
udělí písemné pokyny, které kromě potřeby ukázněného chování a dodržování režimu
platného po dobu cesty zaměří podle okolností na prevenci možných rizik, např. z hlediska
hygienického, dopravního, při koupání nebo při činnostech, které by měli žáci v průběhu
zájezdu vykonávat, např. při odborných exkurzích.
f) Zpracuje o akci propagační materiál použitelný k propagačním účelům školy (školní
noviny, místní noviny, výroční zpráva).

V Litoměřicích

dne 26.8.2012

Mgr. Blanka Ježková
ředitelka školy

Poučení žáků o BOZP
Na základě bezpečnostních předpisů se provádí během školního roku několikrát poučení
žáků o bezpečném chování při činnostech ve škole i mimo školu.
Poučení na začátku školního roku:
- školní řád - příchod do školy, činnost ve třídách, o
hodinách, před odpoledním vyučováním

přestávkách, chování ve volných

- činnost v odborných učebnách - Tv, Fy, Ch, Př, VT, interaktivní tabule
- chování ve školní jídelně - kulturnost stolování a zacházení s potravinami
- hygienické návyky, nakažlivé nemoci, prevence,
- zákaz nošení předmětů do školy, které nejsou zapotřebí k výuce - nebezpečné nebo příliš
cenné (pyrotechnické výrobky, spreje se slzným nebo paralyzujícím plynem, zbraně)
- chování při úrazech svých nebo jiných osob - ohlašovací povinnost, povinnost poskytování
první pomoci, ohlašování trestných činů policii
- požární nebezpečí, požární evakuační plán, ohlašování, pomoc
- zacházení s elektrickými spotřebiči, první pomoc
- důležitá telefonní čísla
- umístění ručních požárních přístrojů, jejich druhy a použití
- umístění hlavního vypínače el. energie, hl. uzávěr vody a plynu
Poučení před odchodem na prázdniny - dopravní kázeň, kontakt s neznámými osobami,
alkohol, kouření, toxické a omamné látky, pyrotechnické výrobky, nebezpečí při hrách a
sportech - zvláště koupání, zákaz her na staveništích, zemědělských a soukromých
objektech, úžeh, úpal, autonehody, první pomoc.
Poučení před akcemi pořádanými školou - plaveckým výcvikem, školou v
lyžařskými kurzy, exkurzemi.

přírodě, výlety,

Nejčastější příčiny úrazů - vlastní nekázeň, nekázeň jiných, míčové
hry, úrazy při
neukázněném chování o přestávkách při honičkách,
rvačkách, nebezpečném chování.
Některé vážnější úrazy, které se staly na škole.
Pojištění. Finanční a trestní postihy žáků a jejich rodičů mimoškolními institucemi a orgány
při zavinění úrazu cizí osobě nebo při zavinění hmotné škody (úrazy, šikanování, krádeže).
Škola má uzavřenou pojistnou smlouvu s Kooperativou.
V Litoměřicích

dne 26.8.2012

Mgr. Blanka Ježková ředitelka školy

Pokyny pro organizaci lyžařského výcviku
Bezpečnostní zásady pro LVK
a) Řídit se metodickými pokyny k organizaci lyžařského výcviku.
b) Před výcvikem zkontrolovat výzbroj žáků.
c) Dodržovat metodický postup výcviku.
d) Vybírat pro výcvik vhodný terén.
e) Provádět před výcvikem rozcvičku a poznání terénu.
f) U lanovky a vleků provést poučení o bezpečnosti a zásadách jízdy na vleku.
g) Před zájezdem provést poučení o bezpečnosti na LVK a zapsat do třídních knih.
h) Vyloučit z výcviku nemocné žáky.
i) Družstvo má nejvíce 15 žáků.
j) Lyžařský instruktor odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu
svěřeného družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů.
k) Vedoucí zájezdu odpovídá za řádnou organizační přípravu
zájezdu, personální
zajištění, vhodný objekt, dopravu, kontrolu lyžařského vybavení žáků, zpracovává
program zájezdu včetně jeho kulturně výchovné části, odborných přednášek, plánu
výcviku.
l)

Účastní-li se zájezdu více než 30 žáků, musí být ustanoven zdravotník.

m) Vedoucí zájezdu přiměřenou dobu před odjezdem doporučí rodičům, aby nechali
odborně seřídit bezpečnostní vázání na lyžích svého dítěte, vyžádá si od nich potvrzení
o seřízení.
n) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti družstva.
o) Za krajně nepříznivých podmínek se výcvik omezuje nebo nekoná.
p) Při turistice na lyžích jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při
zhoršené viditelnosti zkracují až na dotek. Vedoucí jede v čele. Jako závěr je určen
zkušený lyžař. Provádí se pravidelně překontrolování počtu žáků družstva.
q) Na výcvik brát lékárničku.
r) Dodržovat denní režim. Zpravidla třetí den se doporučuje zařadit odpočinkový
půldenní program bez lyžařského výcviku.
s) Zakončení zájezdu předchází hodnocení LVK.

V Litoměřicích

dne 26.8.2012

Mgr. Blanka Ježková
ředitelka školy

Řád LVK
a) LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny
vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni.
b) Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.
c) Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení
instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.
d) Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a zdravotníkovi LVK.
e) Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.
f) Žáci omluvení z výcviku nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu.
g) Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve
společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických
spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty.
h) Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné
nejsou dovoleny.

návštěvy na pokojích

i) Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno.
j) Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě.Lyže mohou být
ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném.
k) Peníze a cenné předměty si mohou účastníci LVK uložit u vedoucího kurzu. Jinak za
ně vedoucí kurzu neručí. Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený
prostor. Ztráty věcí je nutno ihned hlásit vedoucímu LVK.
l) Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
m) Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního programu a
večerky.
n) Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu LVK.
o) S personálem chaty jednáme zdvořile a služně.
p) Porušení řádu LVK se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pobytu na LVK bez
nároku na vrácení zaplacených výloh, po předchozí konzultaci s ředitelem školy.

V Litoměřicích

dne 26.8.2012

Mgr. Blanka Ježková
ředitelka školy

Řád ozdravných pobytů
a) Ozdravní pobyt (OP) je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni plnit pokyny
ubytovací řád..
b) Účast všech žáků na stanoveném programu OP je povinná.
c) Žáci se nesmí bez povolení pedagoga vzdálit, nebo opustit objekt. Toto platí také při
výletech a ostatních přesunech.
d) Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a zdravotníkovi OP.
e) Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.
f) Povinností každého účastníka OP je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve
společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických
spotřebičů, (obsluha topení apod.) se řídí pokyny vedoucího chaty.
g) Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné
nejsou dovoleny.

návštěvy na pokojích

h) Kouření, požívání alkoholických nápojů, OPL je přísně zakázáno.
i) Peníze a cenné předměty si mohou účastníci OP uložit u pedagogů. Jinak za ně škola
neručí.. Ztráty věcí je nutno ihned hlásit vedoucímu OP.
j) Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
k) Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního programu a
večerky.
l) Svá přání a stížnosti sdělují žáci pedagogům a vedoucímu OP.
m) S personálem chaty jednáme zdvořile a služně.
n) Porušení řádu OP se trestá dle stupně až vyloučením z dalšího pobytu bez nároku na
vrácení zaplacených výloh, po předchozí konzultaci s ředitelem školy.

V Litoměřicích

dne 26.8.2012

Mgr. Blanka Ježková
ředitelka školy

