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

ZAHAJOVACÍ KURZ
Termín:

9. – 13. 9. 2019

Místo konání: Chotětice 1, Sedlec-Prčice
Sraz:

pondělí 9. 9. v 8:30 v ul. Chilská, Praha 11 (nad stanicí metra Opatov směr dálnice D1)

Odjezd:

do 9:00 autobusem (až na místo)

Návrat:

pátek 13. 9. do 11:00 / 16:00 ke stanici metra Opatov – bude upřesněno

Ubytování:

hotelového typu, viz www.chotetice.cz

Náplň kurzu: navázání nových vztahů, práce v kolektivu, exkurze, sportovní vyžití
S sebou:

sportovní oděv a obuv, potřeby osobní hygieny, psací potřeby, OP, kartičku ZP

Cena:

2 000 Kč

Poznámka: Před nástupem do autobusu odevzdá žák
- „Prohlášení o bezinfekčnosti“
- podepsanou informovanost „Organizace a bezpečnost práce na školních akcích“
- informaci o zdravotním omezení (strava, alergie, léky aj.)

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.

