SŠ managementu a služeb a ZŠ s.r.o., V Úžlabině 320/23, Praha 10 - Malešice

ORGANIZACE A BEZPEČNOST PRÁCE NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH
Na výchovně vzdělávacích, sportovních a jiných akcích, platí školní řád, upravený podle daných podmínek. Žáci 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).
2. Účast žáků na stanoveném denním programu je povinná.
3. Žáci se dělí do skupin pod vedením učitele. Učiteli může pomáhat instruktor starší 18 let. Opustit skupinu bez
dovolení je zakázáno.
4. Případné poranění nebo onemocnění hlásí žák bez prodlení svému učiteli.
5. Žák, který onemocní, je ze zdravotních důvodů uvolněn ze společného programu; nesmí bez souhlasu vedoucího
opustit daný objekt (pokoj, budovu).
6. Všichni žáci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu na pokojích, společných a hygienických prostorech. Jsou
povinni dbát na osobní hygienu a dodržovat denní režim.
7. Zjištěné závady žáci nahlásí bez odkladu svému učiteli. Způsobenou škodu musí uhradit viník; pokud není zjištěn, tak
společně všichni žáci ev. společně ubytovaní na pokoji.
8. 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.
9. Žáci jednají zdvořile se svými spolužáky a dospělými osobami v objektu. Přání ev. stížnosti řeší prostřednictvím
svého učitele nebo vedoucího akce (kurzu).
10. Před nástupem na akci nahlásí žák stravovací omezení (diety) ev. alergii na vybrané potraviny. Rovněž svému učiteli
nahlásí skutečnost, že pravidelně užívá léky.
1.

Třída: …..…

Žák: …………………………….…………………

Datum a podpis: …………………………….…

Zákonný zástupce (Jméno): ………………………….………………

Datum a podpis: ……………………….………
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
zákonného zástupce žáka (nesmí být starší než 1 den, žák odevzdá při prezenci před odjezdem)
Příjmení a jméno dítěte: …………………………………………..….………… Datum narození: ………………..…………
Bydliště: …………………………………………………………………………………………..…………………..…………
Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídil karanténní opatření ani zvýšený lékařský dohled. Není též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se zahajovacího kurzu střední školy v termínu 9. – 13. 9. 2019.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
V ………….………… dne 8. 9. 2019

Jméno a podpis zákonného zástupce: …….……………………………
………………………………………..

