Pokyny
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při výjezdu
na výchovně vzdělávací akci – ozdravný pobyt, soustředění, zájezd
___________________________________________________________________________
Studenti KGM, účastníci akce (ozdravného pobytu, soustředění, jiné výchovně
vzdělávací akce školy), jsou povinni dodržovat níže uvedené normy, které byly
stanoveny s cílem zajistit jejich bezpečnost a chránit jejich zdraví.
Povinností studenta je :














respektovat všechny pokyny vedoucího skupiny nebo vedoucího akce,
respektovat pokyny v průběhu přepravy na místo pobytu (letadlem, autobusem, vlakem, lodí,
apod.),
dodržovat předpisy a pokyny k zajištění BOZ a předpisy o požární ochraně platné v objektu
ubytování,
účastnit se úvodní instruktáže,
respektovat zákaz opuštění objektu, hotelu, pláže a jiného místa bez souhlasu vedoucího
skupiny,
dodržovat stanovený režim dne (pobyt v ubytovacím zařízení, u moře, u bazénu, na výletech,
vycházkách apod.), a to především místa a časy stanovených schůzek,
respektovat pokyny pedagogických pracovníků při sportovních aktivitách, včetně
stanovených norem bezpečnosti a ochrany zdraví,
dodržovat pokyny vydané pro dobu nočního klidu,
okamžitě nahlásit jakýkoliv úraz nebo zdravotní problémy určenému zdravotníkovi,
vedoucímu skupiny nebo jinému pedagogovi,
před výjezdem na akci (ozdravný pobyt, soustředění, výlet, zájezd apod.) je student povinen
odevzdat vedoucímu skupiny nebo vedoucímu akce prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a
informace o svém aktuálním zdravotním stavu,
před výjezdem na akci, při které se plánuje koupání, je student povinen předat vedoucímu
akce nebo vedoucímu skupiny písemné prohlášení zákonného zástupce (u zletilého rodiče) o
tom, že je nebo není plavec,
dodržovat stanovená pravidla pro koupání v přírodě (v řece, rybníku, v moři) nebo v bazénu :
- koupání je dovoleno pouze po schválení vedoucím akce nebo dozírajícím pedagogem,
- koupání je dovoleno jen na určených místech,
- vstup do vody je dovolen ve skupině o max. počtu 10 studentů, a to vždy jen pod dozorem pedagoga,




v zájmu zdraví a bezpečnosti je na všech aktivitách organizovaných gymnáziem přísně
zakázána konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek,
na veřejnosti, při společenských setkáních a při dalších aktivitách se zdržet jakýchkoliv
projevů chování, které by poškozovaly dobré jméno gymnázia nebo ČR,

Poznámka:
V případě, že účastník pobytu vlastní nedbalostí, nepozorností, nekázní nebo nerespektováním pokynů pedagogů a
personálu hotelu způsobí škodu na majetku a zařízení objektu, je povinen škodu uhradit na místě v plné výši.
Nejpozději v den odjezdu na pobyt je student/studentka povinen/na odevzdat pověřenému vedoucímu (tř. profesorovi/ce)
vyplněné informace o studentovi s prohlášením o bezinfekčnosti.

Student/studentka bere na vědomí všechny uvedené normy, včetně ustanovení Školního řádu KGM a
zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu výjezdu na
výchovně vzdělávací akce. Jejich porušení bude posuzováno jako porušení uvedených norem.
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