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ORGANIZACE A BEZPEČNOST PRÁCE NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH
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Na výchovně vzdělávacích, sportovních a jiných akcích, platí školní řád, upravený podle daných podmínek. Studenti jsou
povinni plnit tento řád při cestě tam a zpět a v průběhu celého pobytu (konání akce). Navíc jsou povinni dodržovat provozní
řád daného zařízení (ubytovací řád).
Účast studentů na stanoveném denním programu je povinná.
Studenti se dělí do skupin pod vedením učitele. Učiteli může pomáhat instruktor starší 18 let. Opustit skupinu bez dovolení je
zakázáno.
Případné poranění nebo onemocnění hlásí student bez prodlení svému učiteli.
Student, který onemocní, je ze zdravotních důvodů uvolněn ze společného programu; nesmí bez souhlasu vedoucího opustit
daný objekt (pokoj, budovu).
Všichni studenti jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu na pokojích, společných a hygienických prostorech. Jsou povinni
dbát na osobní hygienu a dodržovat denní režim.
Zjištěné závady studenti nahlásí bez odkladu svému učiteli. Způsobenou škodu musí uhradit viník; pokud není zjištěn, tak
společně všichni studenti ev. společně ubytovaní na pokoji.
Beru na vědomí, že během konání celodenního výletu bude studentům umožněn rozchod bez přímého dozoru učitele. Během
volného rozchodu studenti musí vědomě dodržovat bezpečnost a výše uvedená pravidla. Souhlasím s udělením individuálního
volna po dobu rozchodu na omezený časový úsek v rámci programu (rozchod v rámci výletů, pohyb ve volné přírodě během
hry, volný pohyb v rámci večerní nebo noční hry).
Přísně zakázáno je kouření, pití alkoholu a užívání návykových látek. Porušení zákazu je vždy posuzováno jako hrubé porušení
školního řádu. Důsledkem je vyloučení z akce (kurzu) bez nároku na vrácení peněz a následně možné vyloučení ze studia.
Studenti jednají zdvořile se svými spolužáky a dospělými osobami v objektu. Přání ev. stížnosti řeší prostřednictvím svého
učitele nebo vedoucího akce (kurzu).
Beru na vědomí, že studenti během činností v rámci konání kurzu nebudou používat mobilní telefony, studenti odevzdají
mobilní telefony vedoucímu kurzu.
Před nástupem na kurz nahlásí student stravovací omezení (diety) ev. alergii na vybrané potraviny. Rovněž svému učiteli
nahlásí skutečnost, že pravidelně užívá léky, zdravotní deklaraci a potvrzení o bezinfekčnosti předá před odjezdem
zdravotníkovi, dozorujícímu učiteli nebo vedoucímu kurzu.
Potvrzuji, že jsem porozuměl(la) všem výše uvedeným skutečnostem, včetně zdravotní problematiky. Dále potvrzuji, že budu
respektovat případná zvláštní bezpečnostní pravidla, s nimiž bude seznámen(a) můj syn/dcera v rámci programu kurzu.
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