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ÚVOD
Uvedená směrnice je zpracována za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
– žáků – studentů ve školách a školských zařízeních, v souladu s Metodickým pokynem
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 37 014/2005-25 a v souladu
s příslušnými ustanoveními následujících obecně platných předpisů, v platném znění:













Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky,
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.,
Vyhláška č. 238/2011 Sb.,, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Tato směrnice obsahuje obecné informace a povinnosti týkající se organizace školních
výletů a akcí mimo školu ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí – žáků –
studentů. Součástí tohoto předpisu jsou samostatné přílohy, které stanovují
organizování konkrétních zvláštních činností.
Zvláštní činnosti jsou ty, které nejsou obvyklé, tedy činnosti, které např. nebývají běžnou
náplní aktivit kolektivů dětí a mládeže. Při takových činnostech hrozí zpravidla zvýšené
riziko ohrožení, úrazu a vzniku škody, většinou jsou podmínkou pro jejich konání určité
speciální kvalifikační předpoklady vedoucích a větší zkušenost kolektivu. Při každé
takové zvláštní činnosti je třeba zvýšené opatrnosti, vyšší kázně kolektivu a autority
vedoucího a zevrubnějšího poučení v oblasti bezpečnosti práce účastníků takové
činnosti.
Organizační směrnice stanovuje postup a podmínky pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při výchově a vzdělávání dětí – žáků – studentů, a to na všech
pracovištích v organizaci ……………………
Zpracovaná organizační směrnice pro výlety a akce mimo školu je součástí vnitřního
řádu školy.
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
Povinnosti školy
Škola (školské zařízení) je povinna:
 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen
„vzdělávání“), při činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských
služeb,
 přijímat na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s
činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (předcházení rizikům); při stanovení
konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků a zároveň přihlíží
k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu,
 seznamovat děti – žáky – studenty s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby
bylo dosaženo jejich bezpečnosti,
 přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,
 vydat školní řád, resp. vnitřní řád (pro školská zařízení), který upravuje podrobnosti k
výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 zveřejnit školní řád nebo vnitřní řád na přístupném místě ve škole,
 prokazatelným způsobem seznámit se školním řádem nebo vnitřním řádem
zaměstnance a žáky školy a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce
nezletilých žáků.
Povinnosti žáků – studentů
Žáci a studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
zejména:
 dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení, pokyny
vedoucího výletu nebo akce, příp. jiných zaměstnanců školy nebo osob
vykonávajících dohled, vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem,
 dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a pravidla požární ochrany,
 chránit své zdraví i zdraví jiných osob,
 dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu,
 dbát na čistotu a pořádek,
 řídit se pokyny provozovatelů zařízení, která využívají,
 vystupovat slušně a ohleduplně, svým chováním na veřejnosti reprezentovat školu,
 hlásit neprodleně každý úraz.
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:
 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání, výletu nebo akce,
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dokládat důvody své nepřítomnosti na vzdělávání, výletě nebo akci v souladu s
podmínkami stanovenými školním řádem.

Povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků – studentů jsou povinni:
 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení, vedoucího výletu nebo instruktora
akce se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání,
výletu nebo akce,
 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání, výletu nebo akce,
 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, na výletě nebo akci v
souladu s podmínkami stanovenými školním/vnitřním řádem.

Poučení dětí – žáků – studentů, účastníků vzdělávání a akcí
Škola zajistí, aby byli všichni výše jmenovaní poučeni a seznámeni:
 o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při
vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním,
 s konkrétními pokyny,
 s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (v
přiměřeném rozsahu),
 se zásadami bezpečného chování,
 s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci
setkat při činnostech mimo školu (např. nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí
násilí a šikany – viz metodický pokyn MŠMT, nálezy nebezpečných předmětů
apod.),
 s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,
pokud se vztahují na příslušnou činnost nebo akci,
 s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů sportovních zařízení, apod.,
 s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
Poznámka: Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami,
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými
přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany
života a zdraví.
Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení (např. v třídní knize), přílohou je
osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, musí být znalosti žáků ověřeny.
Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu
poučit. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých
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předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis
podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného
poučení.

Dohled nad dětmi – žáky – studenty, účastníky vzdělávání a
akcí
Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý
dohled (§ 164 č. 561/2004). Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí
pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení, tzv. dohled, a to v zájmu
předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.
Pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí – žáků – studentů má výkon dohledu nad jejich
činností mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a
ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a
školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné
právní předpisy.
O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek
a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji
(vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dohledem pedagogického
pracovníka, stanoví rozvrh dohledu nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo
možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dohled
koná.
Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dohled i mimo školu, např. při
kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích
programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popř. při jejich přípravě a na jiných
akcích organizovaných školou.
Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle pedagogických pracovníků i
jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou
v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech
dohledu a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba
pověřená dohledem podepíše.
Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná
dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled
končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas
shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním
akce, buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům.
Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných
osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o
požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny
vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich
dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí
akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
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Kromě ustanovení uvedených v této kapitole, jež mohou souviset s výkonem dohledu,
existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích
programech, např. ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru
mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, příp. ustanovení podrobněji určující
způsob výkonu dohledu. Jedná se např. o následující předpisy:
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
§5
 Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad
dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného
zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá
jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze
jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho
pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:
- 20 dětí z běžných tříd, nebo
- 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit uvedené počty dětí:
- nejvýše však o 8 dětí v běžné třídě, nebo
- nejvýše však o 11 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech (např. při sportovních
činnostech, při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost) určí ředitel
mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve
výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a
která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost
mateřské školy.
 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské
školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně
dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, § 3
 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků ředitel školy.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění
pozdějších předpisů, § 11
 V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při koupání a plaveckém výcviku
neplavců se zdravotním postižením připadají na 1 pedagogického pracovníka
nejvýše 4 žáci. Vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné ve škole při
zdravotnickém zařízení a s žáky s těžkým zdravotním postižením konat plavecký
výcvik individuálně.
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Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky se zdravotním
postižením. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na 1
pedagogického pracovníka nejvýše 6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického
pracovníka připadá 1 žák.
Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet
žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dohled
další zletilé osoby, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním
vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve
znění pozdějších předpisů, § 13
 Odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo ve školském zařízení provádí učitel
odborného výcviku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo
právnických osob se provádí za vedení a dohledu instruktorů. Instruktor vede
současně nejvýše 6 žáků.

OCHRANA ZDRAVÍ
Zdravotní předpoklady
Školy se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, které se týkají zjišťování zdravotního
stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání.
Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, např. na škole v přírodě,
sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se
vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro
děti a dorost.
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci (§ 9 zákona č.
258/2000 Sb., v platném znění):
 Mateřská škola a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které:
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným
očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
b) nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu), a
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s
fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy
ani mu není nařízeno karanténní opatření.
 Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje výše
uvedené požadavky.
 Zdravotní způsobilost dítěte (podle bodu a)) pro účast na škole v přírodě nebo
zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který
dítě registruje. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále
uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní
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způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud
během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Skutečnosti uvedené v bodech b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný
zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný
zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo mateřské škole.

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci (§
10 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění):
 Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dohled nebo
zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.
 Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou
osobu registruje. Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud
během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.
 Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě
nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků,
vysílající mateřské škole, základní škole nebo pořádající osobě.
 Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon
činností epidemiologicky závažných, tzn. musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné
k ochraně veřejného zdraví (viz § 19 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění).
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na výše uvedených akcích.
Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných
činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

První pomoc a ošetření, lékárničky, úrazy
Opatření k zajištění první pomoci při školních akcích konaných mimo školu:
 Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.
 Škola zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a
všichni zaměstnanci školy. Postupy při poskytování první pomoci jsou uvedeny ve
zpracované směrnici Plán první pomoci (traumatologický plán).
 Škola zajistí, aby na vhodných místech byl umístěn seznam telefonních čísel
zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu
raněných a nemocných.
 O provedených opatřeních informuje škola kromě pedagogických pracovníků a
ostatních zaměstnanců školy i žáky.
Lékárničky první pomoci:
 Škola odpovídá za zajištění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením.
 Výbava jednotlivých lékárniček je stanovena ve zpracované směrnici Plán první
pomoci (traumatologický plán), a to podle typu akce:
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vybavení lékárničky – školní výlet,
vybavení lékárničky – škola v přírodě, zotavovací akce pro děti.

Poznámka: Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro
školy v přírodě je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
Pracovní a školní úrazy:
 Postup při vzniku pracovního úrazu, povinnosti a požadavky na evidenci pracovních
úrazů jsou uvedeny ve zpracované směrnici Organizační zabezpečení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
 Postup při vzniku školního úrazu, povinnosti a požadavky na evidenci školních úrazů
jsou uvedeny ve zpracované směrnici Úrazy dětí a evidence školních úrazů.

Zvláštní pravidla při některých činnostech
Kromě obecných zásad úrazové prevence musí být při některých činnostech
dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při následujících činnostech:
 koupání,
 výuka plavání,
 lyžařský výcvik,
 sportovní a turistické akce.
Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů,
právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad
úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně musí být vyžadováno
ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo
jeho kopii.
Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci musí řídit
ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost
(viz jednotlivé přílohy této směrnici), danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané
prostorové podmínky a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.
Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci
musí řídit pokyny vyučujícího. Vyučující nesmí dovolit, aby se žák bez odložení nebo
bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost
nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými,
pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou např. náramky, hodinky,
náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky apod. Žáci tyto předměty
musí odložit na určená místa (např. v šatně), způsob zajištění předmětů stanoví ředitel
ve školním řádu, příp. vedoucí pro danou činnost.
Žáci musí používat vhodný oděv a obuv a musí mít výstroj podle druhu vykonávané
činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žáci
musí mít oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.
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Uvolňování žáků z účasti na akci
Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost
zcela nebo zčásti z účasti na dané akci. Žáka se zdravotním postižením může také
uvolnit z provádění určitých činností. Konkrétní podmínky za nichž lze uvolnit žáka,
stanoví školní řád.
Při uvolňování žáka bere ředitel školy v úvahu posudek nebo písemné doporučení
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.

ORGANIZACE VÝLETŮ A AKCÍ MIMO ŠKOLU
Povinnosti vedoucího výletu nebo akce mimo školu
Za přípravu, organizaci, provedení a vyhodnocení výletu nebo akce konané mimo školu
odpovídá pověřená osoba – vedoucí (třídní učitel, vedoucí výletu, vedoucí instruktor
apod.), který je povinen oznámit termín výletu nebo akce nejméně 3 týdny (doporučeno)
před jejím konáním řediteli školy.
Vedoucí výletu nebo akce konané mimo školu zajistí zejména:
 podrobný harmonogram výletu nebo akce konané mimo školu,
 seznámení rodičů (zákonných zástupců) s cílem a organizačním zajištěním výletu
nebo akce, včetně písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců s účastí dítěte
na akci),
 seznámení dětí – žáků – studentů s cílem výletu nebo akce, s režimem dne a
s pokyny pro dobu nočního klidu,
 seznam dětí – žáků – studentů s telefonickým kontaktem na rodiče (zákonné
zástupce),
 prověření zdravotní způsobilosti dětí – žáků – studentů, vedoucí nevyžaduje zvláštní
lékařské potvrzení (pouze ve stanovených případech), jen zváží s ohledem na
náročnost akce, zda se jí mohou zúčastnit žáci tělesně oslabení po nemoci, žáci
uvolnění z výuky některého předmětu, astmatici, alergici, apod.; žáci nepřihlášení na
akci se účastní výuky v jiné třídě,
 poučení dětí – žáků – studentů a ostatních účastníků o bezpečnosti a ochraně
zdraví, požární ochraně, dopravní kázni, ekologických předpisech, nebezpečí pobytu
v přírodě, zásadách slušného chování, apod., zápis o poučení uvede např. do třídní
knihy,
 dostatečný počet zletilých osob pro vykonávání dohledu nad dětmi po celou dobu
akce s ohledem na právní předpisy, při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich
účastníci ubytováni v objektech jiných osob, vedoucí akce rozhodne o způsobu
provádění dohledu v době nočního klidu,
 možnost telefonického kontaktu po celou dobu konání akce, telefonní číslo nahlásí
vedení školy i rodičům,
 vyúčtování akce po skončení výletu, tzn. prokazatelným způsobem s ním seznámí
zákonné zástupce dětí, vrátí nevyčerpané finanční prostředky, doklady o vyúčtování
uschová.
Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
V. Nováka 372, Úvaly 250 82

Tel: + 420 281981934
E-mail: mddmuvaly@mddmuvaly.cz
Datová schránka: ge9mbb4

11

Bankovní spojení:
MONETA, č.účtu: 270121574
IČ: 43754791

Městský dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace
Vedoucí výletu nebo akce konané mimo školu v průběhu výletu nebo akce zajistí
zejména:
 dodržování předpisů a metodických pokynů a zásad, tzn. střídání činností, dostatek
odpočinku, přizpůsobení pohybových činností nejslabším účastníkům, sledování
zdravotního stavu a potíží dětí, přiměřená zátěž dětí apod.,
 bezpečnost a ochranu zdraví dětí, tzn. pro pohybové činnosti dětí vyhledává
bezrizikové prostory, činnosti provádí jen za dostatečného dohledu, ve vhodných
podmínkách a počasí,
 aby celodenní výlety nebyly organizovány do vzdálenějších míst, pokud není
zajištěna správná životospráva (teplý oběd, odpočinek apod.),
 aby při převlékání dětí v šatnách byl zajištěn stálý dohled,
 aby děti nepřišly do styku s předměty, jimiž by se mohly zranit (upozorňovat na
nebezpečí).

Chůze po silnici, viditelnost
Pro chůzi a útvar chodců platí ustanovení § 53 až § 56 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

§ 53
Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který
nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo
pravého okraje vozovky.
Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice
nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít
po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti,
zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a
nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro
chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro
chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je
chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty
může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce
a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí
na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít
chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní
chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním
vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
§ 54
Městský dům dětí a mládeže,
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V. Nováka 372, Úvaly 250 82
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1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo
pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou
„Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na
těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před
vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by
ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam
bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít
vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem
přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí
neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na
přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Chodec musí dát přednost tramvaji.
4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
§ 55
1) Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se
musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít.
2) Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech stanovených v § 29 odst. 1
písm. a) až e), tzn.:
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku
přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet
jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným
nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.
3) V případech uvedených v § 29 odst. 1 písm. a), b) a c) smí chodec přejít přes
železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od
pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto případě je
chodec povinen řídit se při přecházení železničního přejezdu pokyny pověřeného
zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je
povinen se na požádání chodce prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

§ 56
1) Pro organizovaný útvar chodců, například příslušníků ozbrojených sil, školní
mládeže nebo průvod, platí přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1 písm. b), §
11 odst. 1, § 12 až 16, § 20 až 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2 a 5, § 29 a
30. Jedná se zejména o následující pravidla:
Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
V. Nováka 372, Úvaly 250 82
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chodci musí sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,
útvar chodců se na pozemní komunikaci pohybuje vpravo, a pokud tomu nebrání
zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky,
 útvar chodců se nesmí zastavit a stát zejména:
- v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
- před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za
ním,
- na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15
m před nimi a za nimi,
- v místě, kde by zakrýval svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní
značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,
- na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou
stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím
červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s
označením z retroreflexního materiálu.
Organizovaný útvar chodců na mostě nesmí jít jednotným krokem.
Za dodržování povinností podle odstavců 1 až 3 odpovídá vedoucí útvaru, jímž může
být jen osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně způsobilá.
Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to
vpravo; přitom nemusí být označen podle odstavce 2.
Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce,
platí ustanovení pro chodce.
Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí,
které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při přecházení
vozovky zastavovat vozidla.
Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
stanoví prováděcí právní předpis.



2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Při chůzi po silnici je potřeba dodržovat také následující bezpečnostní pravidla:
 je vhodné, pokud s dětmi mohou jít nejméně dvě dospělé osoby – jedna vpředu,
druhá vzadu; pokud Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně
soustředěné a nedokážou dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly
na silnici co nejlépe vidět, neboť příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná
viditelnost.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené
viditelnosti platí dvojnásob:
 používejte světlé a pestré oblečení,
 používejte fluorescenční a reflexní doplňky – pásky, samolepky, nášivky apod.
(umístěte je nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu), zvyšují
světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič
chodce nebo cyklistu zpozorovat,
 používejte reflexní vesty – jasně zářivé vesty s reflexními pruhy se oblékají na
oblečení, postačí obléci děti na začátku a na konci skupiny, každý řidič tak už z dálky
vidí, že se blíží ke skupině dětí (bezpečnostní vesta kombinuje fluorescenční barvu s
reflexními pruhy a výrazně tak zvyšuje viditelnost za světla i za tmy).
Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
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Fluorescenční materiály:
 zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci
ztrácejí,
 nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Reflexní materiály:
 odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200
metrů,
 výrazně zvyšují viditelnost za tmy, za snížené viditelnosti,
 v noci jsou vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší
vzdálenost než oblečení tmavé.

Pohyb ve městě
Při pohybu ve městě platí nejen běžné zásady bezpečnosti, ale existují i jisté
zvláštnosti:
 při výběru trasy pro přesun či hru je třeba volit vždy raději méně rušné silnice, pokud
se jim nelze zcela vyhnout,
 před začátkem je vždy nutné seznámit děti s cílem a trasou přesunu či prostorem
pro hru; je to potřebné jednak pro jejich orientaci, ale i pro případ, že by se ztratily,
 s pravidly, která je nutné dodržovat, je třeba děti seznámit vždy předem, a to i v
případě, že jsou známa a měli bychom je jen zopakovat,
 je potřeba dodržovat pravidla silničního provozu,
 pro případ, že se někdo ztratí, mějte vždy předem domluveny zásady, jak
postupovat,
 při přesunu skupiny platí stejná pravidla jako při chůzi po silnici,
 při chůzi po chodníku se pohybujeme vždy po pravé straně,
 pokud se budou děti pohybovat po městě samostatně, popř. ve dvojicích či malých
skupinkách, tedy bez doprovodu dospělé osoby, je vždy nutné je důrazně poučit o
možných nebezpečích a pravidlech bezpečnosti, která musí dodržovat,
 především ve velkých městech ale i jinde je třeba seznámit děti s riziky, která mohou
vzniknout z pouliční zločinnosti; tou nejčastější jsou přepadení, kapesní krádeže,
zneužití,
 jisté riziko mohou představovat ve městě i zvířata, především ze zdravotního
hlediska.
Při přesunech kolektivů pomocí prostředků hromadné dopravy je nutné vždy dbát
na dodržování především těchto pravidel:
 při rozhodování, který druh dopravního prostředku zvolíme, je potřeba brát v úvahu
několik základních údajů: kolik nás bude cestovat, jaká je kapacita dopravního
prostředku, jaká je vytíženost námi zvoleného spoje (bylo by nerozumné poslat 40
dětí s doprovodem na výlet jedním autobusem, zvlášť v čase ranní špičky;
v takových případech je nutné buď skupinu rozdělit na několik menších a posílat ji
různými spoji nebo zvolit cestování vlakem),
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na nástupní stanici (zastávku) je třeba dorazit včas, raději s určitým časovým
předstihem; bezpečnosti jistě neprospěje, budeme-li vlak či autobus dobíhat a ve
spěchu nastupovat,
na nádraží je třeba udržovat kázeň, případně se řídit pokyny přednosty stanice,
výpravčího,
při čekání na příslušný spoj je dobré udržet děti i jejich zavazadla pohromadě,
veškeré přesuny v prostoru nádraží (stanice, zastávky) by se měly dít pouze na
pokyn vedoucího, spořádaně a v klidu (nebezpečí pádu do kolejiště, na vozovku,
nebezpečí střetu s vozidlem nebo přepravním vozíkem),
až do úplného zastavení dopravního prostředku je důležité, aby se k němu děti
nepřibližovaly, stejně jako k okrajům nástupiště, aby nedošlo ke střetu nebo stržení
pod kola dopravního prostředku,
děti nastupují až na pokyn vedoucího,
první do dopravního prostředku nastupuje rádce, pomocník (osoba způsobilá, starší
15 let), není-li to možné, pověří vedoucí jedno z dětí (nejspolehlivější, nejstarší,
apod.); vedoucí kolektivu poté nastupuje jako poslední, aby měl kontrolu, zda
nastoupili všichni (přepočítává nastupující děti) a dbá, aby nezanechali venku žádná
zavazadla,
nepodaří-li se, aby všechny děti seděly, dohlédne na to, aby se stojící držely držadel,
během jízdy dbá na dodržování přepravního řádu a pořádku, za což nese plnou
zodpovědnost,
nedovolit dětem, aby pobývaly v blízkostí dveří, vykláněly se z oken během jízdy,
přecházely z vagónu do vagónu, jakož i vyhazovaly jakékoliv předměty z oken,
cestu autobusem někdo špatně snáší a k odstranění nevolnosti by měl mít vedoucí u
sebe vhodný lék (Kinderyl, Nokinal, podání pouze se souhlasem rodičů),
před výstupní stanicí dá vedoucí včas pokyn k přípravě na vystoupení; dle potřeby
vedoucí dětem pomáhá a kontroluje je,
podle možnosti se všichni přesunou blíže výstupním dveřím, neohrozí-li to
bezpečnost dětí a ostatních cestujících; vedoucí jde vždy první,
vystupovat je možné teprve tehdy, stojí-li dopravní prostředek ve stanici (zastávce) a
dá-li vedoucí k tomu pokyn,
vedoucí vystupuje jako první, aby měl přehled o všech dětech a aby zajistil, že
zůstanou pohromadě, nikdo se neztratil a nikam nespadl,
pomocník vystupuje jako poslední a kontroluje, aby v dopravním prostředku
nezůstaly žádné děti, zavazadla či jiné věci a nepořádek,
pro případ, že některé z dětí zůstane při nastupování do dopravního prostředku z
jakéhokoliv důvodu na nástupišti (zastávce), či při vystupování z dopravního
prostředku nestačí vystoupit, měly by děti znát zásady, jak se v takovém případě
zachovat,
přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru
nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.

Co dělat, když se ztratím (DESATERO)
Je potřeba vysvětlit dětem předem, jak se mají zachovat a co dělat v případě, že se
ztratí. Měly by mít u sebe kartičku, kde bude uveden telefon na kontaktní osobu, název
a adresu školy, oddílu, cílového místa, příp. jiné potřebné informace. Vedoucí, který ví,
jak se v případě krize děti zachovají, je při hledání ve značné výhodě .
Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
V. Nováka 372, Úvaly 250 82
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DESATERO – Co dělat, když se ztratím

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jestliže se vás ztratilo více, nerozdělujte se a zůstaňte
ve skupině.
Pokud máte mobilní telefon nebo přístup k telefonu, zavolejte
vedoucímu akce, příp. jiné domluvené osobě.
Když neznáte číslo a máte problémy (např. úraz, vyčerpání,
stmívání, hustá mlha, jste ztraceni déle než 3 hodiny apod.),
ZAVOLAT
zavolejte na tísňovou linku
 156: Městská policie
 112: Integrovaný záchranný systém
a řekněte KDO jste, KDE jste, CO se stalo.
V případě, že znáte cestu a že je to bezpečné, dojděte nebo
DOJÍT NEBO DOJET SÁM dojeďte do cíle, na tábořiště nebo na jiné předem domluvené
místo (zámek, galerie, nádraží apod.).
Jestliže znáte cestu, vraťte se na poslední místo, kde byla celá
VRÁTIT SE
skupina pohromadě (ke kostelu, na most, do parku, na zastávku
apod.) nebo se vraťte zpět (do chaty, na tábořiště apod.).
Dojděte na policii nebo na nádraží a nechte tam zprávu o tom,
OHLÁSIT SE
KDO jste, KDY a CO budete dělat. Požádejte, aby zprávu předali
NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH
všem výpravčím v okolních stanicích.
Pokud jste v neznámém, nepřehledném nebo nebezpečném
terénu (hory, les apod.) nebo pokud je špatná orientace (mlha,
tma, vánice), zůstaňte na místě, nikam nechoďte a čekejte,
ZŮSTAT NA MÍSTĚ
až vedoucí nebo jiná záchrana najde vás. Dávejte znamení
A DÁVAT ZNAMENÍ
(baterkou, píšťalkou, vyvěšením šátku, voláním apod.),
ale nevysilujte se. Vytvořte si provizorní úkryt (např. při vánici
v horách, označte ho větví, tyčí nebo lyžemi s pestrým kusem
oděvu apod.).
Nebojte se požádat o pomoc, ale nechoďte k nikomu domů ani na
POŽÁDAT O POMOC
odlehlá a neznámá místa.
DO AUTOBUSU,
Do veřejných dopravních prostředků nastupte klidně i bez peněz.
TRAMVAJE, VLAKU
Vždy vystupujte slušně, vysvětlete průvodčí nebo řidiči co se
NASTOUPIT
stalo, uveďte název oddílu či školy a kam potřebujete dojet.
I BEZ PENĚZ
Jízdné je možno vyrovnat dodatečně.
Jestliže jste mimo civilizaci a bez telefonu (na horách, v lese,
v přírodě), nechávejte zprávy na viditelných místech
ZANECHÁVAT ZPRÁVY
(na rozcestníku, na stromě apod.). Napište KDO jste, KDY jste
zde byli – čas, CO budete dělat dál, KAM jdete.
VŽDY pamatujte na své bezpečí. Nechoďte na nebezpečná
DBÁT NA BEZPEČNOST místa, do hlubokého lesa, po skalách, kolem propastí, po kolejích
apod. Chovejte se slušně a ohleduplně.
NEROZDĚLOVAT SE

Pořadí pravidel je vždy potřeba přizpůsobit podle typu výletu nebo akce konané mimo
školu. Pokud je to možné, je vhodné tyto zásady vyvěsit dětem na očích (v jídelně,
v klubovně apod.).

SKRYTÁ NEBEZPEČÍ V PŘÍRODĚ A VE MĚSTĚ
Led
Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
V. Nováka 372, Úvaly 250 82

Tel: + 420 281981934
E-mail: mddmuvaly@mddmuvaly.cz
Datová schránka: ge9mbb4

17

Bankovní spojení:
MONETA, č.účtu: 270121574
IČ: 43754791

Městský dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace
Pevný led:
 je průhledný nebo zbarvený podle barvy vody, bez bublinek a hladký,
 podle lomu nebo průhledu lez zjistit jeho tloušťku,
 je bezpečný již při tloušťce 5 cm a mrazech pod -10 °C (při takové teplotě led
narůstá), na prudce tekoucích vodách je růst ledu pomalejší.
Pórovitý led:
 led, který obyčejně narůstá tam, kde ve vodě působí chemické nebo organické látky,
kde kvasí bahno nebo kde jsou ve vodě splašky,
 je plný bublinek,
 přesto, že je silný a průhledný, je křehký a při oteplení je nebezpečný.
Praskání ledu:
 je zaviněno vymrzáním hladiny – led je přimrzlý ke břehu, zamrzají přítoky a spodní
prameny a hladina klesá, led sedá na hladinu a praská,
 při tomto jevu proboření nehrozí.

Bouřka
Za bouřky je lépe přerušit některé činnosti a vyhledat spolehlivý úkryt. Obzvláště
nebezpečný je v tomto případě pobyt ve volné přírodě. Také není bezpečné telefonovat,
pracovat s elektrickými a plynovými spotřebiči atd. Ačkoliv za bouřky většinou dobře
„fouká“, není vhodné ani pouštění draků.
Uvnitř budov se zdržujte raději na suchém místě a dále od kamen, vodovodu,
elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Zavřete okna a vypněte televizor a další přístroje,
jejichž součástí je obrazovka.
Vhodné úkryty před bleskem a bezpečná místa:
 budovy (nejbezpečnější jsou velké budovy s ocelovou či železobetonovou
konstrukcí)
 veškeré stavby dobře chráněné hromosvodem, příp.
 velká prostorná stavení (i bez hromosvodu),
 automobil (dveře i okna nechejte zavřená a nemusíte se blesku obávat, plechová
karoserie poskytuje spolehlivou ochranu, v případě silných nárazů větru dávejte
spíše pozor na padající stromy či větve),
 husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně, městské ulice
(jsou poměrně bezpečné).
Nevhodné úkryty před bleskem a nebezpečná místa:
 malá stavení bez hromosvodu, např. kůlny,
 velká stavení s porušenou statikou, např. polorozpadlé kostely (úder blesku může
způsobit další narušení zdiva a hrozí zřícení),
 osamělé stromy,
 převisy nízkých skal,
 kopce a holé pláně (zastihne-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, je nejlépe přečkat ji
v podřepu s nohama u sebe).
Městský dům dětí a mládeže,
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Tel: + 420 281981934
E-mail: mddmuvaly@mddmuvaly.cz
Datová schránka: ge9mbb4

18

Bankovní spojení:
MONETA, č.účtu: 270121574
IČ: 43754791

Městský dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace
První pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených
elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné
použít umělé dýchání, srdeční masáž nebo protišoková opatření. Pokyny pro
poskytování první pomoci jsou uvedeny ve zpracované směrnici Plán první pomoci
(traumatologický plán).

KONTROLNÍ ČINNOST
Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně
vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence
rizik.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.

ZÁVĚR
Společným znakem školních výletů a akcí konaných mimo školu je určitá neobvyklost,
která vyžaduje zvýšenou pozornost, speciální poučení účastníků a zejména
specializované proškolení či přímo kvalifikaci vedoucích. Před každým výletem, je
vedoucí (tábora, příměstského tábora, akce…) povinný poučit všechny účastníky této
aktivity o pravidlech bezpečnosti a správného chování, které může předejít zranění
nebo jiné události.
Se zpracovanou organizační směrnicí musí být v rámci školení seznámeni všichni
pracovníci a v přiměřeném rozsahu také děti – žáci – studenti. Zodpovědnost za splnění
tohoto požadavku má ředitel.
Zaměstnavatel je povinen zajistit řádné zpracování, vedení a ukládání veškeré
dokumentace týkající se plnění povinností na úseku BOZP a PO, včetně záznamů o
školení, revizních zpráv, návodů k obsluze apod., udržovat zpracovanou dokumentaci
aktuální a v případě změn zajistit její aktualizaci oprávněnou osobou.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné ke schvalování
dokumentace. V platnost vstupuje po projednání na poradě dne 3. 4. 2019.
Aktualizováno v Úvalech dne 22. 3. 2019

Ředitelka: Mgr. Jana Krejsová
V MDDM Úvaly je pověřenou osobou pro plnění a kontrolu BOZ
Alena Navrátilová
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