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Resumé

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou pořádání mimoškolních akcí                

na středních školách. Problematika je zpracována s ohledem na povinnosti managementu 

pořádající školy i z pohledu vedoucího kurzu. Práce je doplněna návody a radami, jak 

mimoškolní akci zajistit.

Ve své práci jsem se pokusila vytvořit příručku, která by měla pomoci managementu              

a učitelům, ochotným pořádat mimoškolní akce.

Summary

Bachelor thesis includes problems about holding of school activities in the high schools. 

These problems are made with regard for function of management of holding school and they 

are made by view´s instructor of course. 

This bachelor thesis includes instructions and suggestions. Instructions and suggestions say 

how prepare these school activities.

I tried to make manual, which should help to our teachers, who are willing hold school 

activities and it should help for management, too. 
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2 Úvod 

Každého vedoucího pracovníka nebo vedoucího jednotlivé akce, kterou pořádá škola, 

občas děsí slova: …. ,, a odsuzuje se podle § … trestního zákona ke …….“, ,, Neznalost 

zákona nás totiž neomlouvá“. Proto je mou snahou, abychom se ve vedení školy nebudili 

s hrůznými sny a nebáli se pouštět žáky na mimoškolní akce, které jim přináší radost a nové 

poznatky, a proto je nutné vytvořit a udělat vše pro ochranu a bezpečnost všech účastníků. 

Nestačí absolvovat jen školení, znát terén a mít zkušenosti léty praxe, ale pokusit se sestavit 

příručky a proškolit všechny zúčastněné s podmínkami, povinnostmi a doporučujeme  tím 

předejít všem možným rizikům. Bohužel literatury ze souhrnné právní oblasti zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při mimoškolní činnosti není mnoho. 

Problematika je rozšířena do mnoha zdánlivě nesouvisejících zákonů, vyhlášek a nařízení.    

A tak řediteli ,,hledej, listuj,“ mnohdy ,,dobrá rada nad zlato!“

Den co den se setkáváme s menší či větší možností rizika, kterému je třeba předejít. 

Tato rizika nás méně či více ohrožují na zdraví ba i na životě. Od lehčích poranění se kterými 

máme zkušenosti všichni, až po těžší úrazy, které mohou mít vážnější následky, trvalé nebo 

dokonce mohou končit smrtí. Jestliže dojde k úrazu, je nutné poskytnout předlékařskou první 

pomoc, neboť to je zákonnou povinností každého z nás a znalost základů první pomoci by 

měla být naprostou samozřejmostí. Snažila jsem se načerpat nové informace, jak 

minimalizovat riziko vzniku úrazu a tím chránit zdraví své, svých kolegů,  ale především 

svých svěřenců – žáků. Zároveň bych mohla pomoci sobě při své práci, ale i ostatním 

ředitelům a zástupcům škol, kteří by měli o tuto práci zájem.

2.1 Postavení ředitele školy

Naše společnost se neustále vyvíjí, prochází neustálými změnami. S těmito proměnami

je  neodmyslitelně ovlivňován i vývoj ve škole. Vývoj nám dává samozřejmě mnoho 

netušených možností, ale také velká rizika, která s tím souvisí a na která je třeba z pozice 

vedení školy reagovat.

Dnes už škola není jen zdrojem informací, jak se naučit psát a počítat, ale v určitých 

fázích supluje i rodinu. Je třeba, aby se tomu přizpůsobili nejen učitelé, ale i vedení školy. 

Ředitel, který tvoří vrchol pyramidy vedení školy nebo jiného školského zařízení, která akci 

pořádá, nese ten hlavní díl odpovědnosti nejen za svojí práci, ale i za práci svých kolegů         

a hlavně za bezpečnost svých žáků a studentů.
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Poprvé je v zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon) v našem právním řádu jasně definováno postavení ředitele školy 

jako statutárního orgánu školy nebo školského zařízení, která jsou zřizována ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí. Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.1 Orgány školské právnické osoby zřízené jinou 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle §124 odst. 2 písm. b) jsou ředitel a rada2.

Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské 

právnické osoby, pokud tento zákon nestanoví jinak3.

Ředitel školy vystupuje ve smyslu pracovněprávních předpisů jako statutární orgán 

zaměstnavatele. To je důležité  pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. V praxi plní 

dvojjedinou roli – z pohledu zákoníku práce je statutárním orgánem vůči pedagogickým 

pracovníkům a ostatním pracovníkům školy a druhou roli plní vůči žákům a studentům.

V resortu školství jsou stanovené povinnosti v oblasti BOZP dvojnásobně těžší než     

v jiných odvětvích, protože vedle zaměstnanců se ve školách a školských zařízeních pohybuje 

hlavní objekt vzdělávacího procesu – děti, žáci a studenti.

Problematika bezpečnosti práce ve školství je velmi složitá, protože zasahuje do mnoha 

speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.

Pokud má škola ve svém školním vzdělávacím programu nebo Plánu práce zařazeny    

i mimoškolní akce, je tady na řediteli školy, aby znal své povinnosti, aby měl vypracovaný 

systém, podle kterého jednotlivé akce zabezpečí, jaký vztah má daná akce k výchovně 

vzdělávacímu procesu. Ředitel školy musí celou akci zajistit organizačně – může pověřit 

vedoucího akce, kterého předtím jmenuje, ale nesmí opomenout žádnou zásadu, ani podcenit 

kontrolu jednotlivých dokumentů. Ať už dokumentaci na jednotlivé akce zpracuje sám, nebo 

je nechá vypracovat, vždy je ale musí schválit a podepsat.

Za mimoškolní akci kompletně z právního hlediska zodpovídá ředitel školy. Jestliže 

mimoškolní akci povolí a je připraven akceptovat přání vyučujícího, žáků a studentům, je 

třeba, aby jmenoval vedoucího akce, který mu před odjezdem předloží tyto dokumenty         

ke schválení:

                                                
1 §130 1) zákon o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ze dne 24. září 2004 ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb.
2 §130 2) zákon o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů
3 §131 1) zákon o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů
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 název akce,

 místo a termín konání,

 zajistí včasné podání žádosti o konání akce řediteli školy,

 kteří žáci se akce zúčastní – třídy a počet žáků (seznam žáků),

 kdo bude vedoucím akce a kteří další pracovníci s ním zabezpečí akci,

 určí, zda je potřebný zdravotník nebo zajistí proškolení jednoho pedagogického 

pracovníka,

 informace o dopravě účastníku, popis ubytování, zajištění pojištění,

 předloží smlouvy o zabezpečení ubytování, stravování, nebo cestovní kanceláří,

 plán a program mimoškolní činnosti,

 telefonní kontakty na pracovníky, ubytovnu apod.,

 po příjezdu: předloží vyúčtování akce a závěrečné hodnocení akce,
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3 Cíl práce

Cílem práce je vytvoření  přehledné ,,Příručky“, která by měla v několika bodech        

a v několika přílohách pomoci řediteli školy v oblasti BOZP. Měla by sloužit jako pomůcka    

– co by měl ředitel školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při své práci sledovat, co by 

neměl opomenout, vysílá-li žáky a studenty své školy spolu s pedagogickými pracovníky     

do terénu. Tedy na akce, které se konaní pod záštitou školy, které ale nejsou v prostorách 

školy a pedagogičtí pracovníci s žáky a studenty odchází nebo odjíždí mimo školu. Jedná               

se především o konání lyžařských kurzů, sportovních a turistických kurzů, seznamovacích 

kurzů, kulturních akcích, exkurzí, soutěží a soustředění. 

Při vytváření budu vycházet především ze Školského zákona, Zákoníku práce, 

Metodického pokynu 29 159/2001-26 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, podpůrně 

využiji Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů         

ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže                      

a tělovýchovy, č.j.. 37 014/2005-25. V uvedených metodických pokynech jsou, ale velmi 

stručně, zdůrazněná jen klíčová ustanovení z obecně platných prováděcích předpisů. Dále je 

tu několik doporučených postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Ve své práci se zaměřuji na bezpečnost a ochranu žáků a studentů střední školy, kteří 

ještě nejsou plnoletí,   a proto je nutné vždy spolupracovat se zákonnými zástupci. Povinnosti, 

respektování pokynů, poučení je samozřejmostí i pro žáky a studenty plnoleté, kteří chtějí-li

se zúčastnit mimoškolní akce, musí při akci pořádané střední školou respektovat stejná 

pravidla. Při dodržování a respektování některých poučení, pravidel a povinností jsou všechna 

podepisována s jejich výhradním svolením.

3.1 Co si představíme pod pojmem ,,mimoškolní akce“

Každá škola má ve svém ŠVP a Plánu práce zařazeny mimoškolní akce. Podle nových 

rámcových vzdělávacích programů si jednotlivé akce škola zařazuje do ročníků a období a to 

konkrétně podle možností a schopností žáků a studentů. Škola také přihlíží k tomu, pro jaké 

žáky je mimoškolní akce určena – jedná-li se o žáky a studenty gymnázií, středních 

odborných škol, odborných učilišť, nebo střední odborné školy, které vzdělávají žáky 

s mentálním postižením jakéhokoli druhu.
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Mezi mimoškolní akce středních škol lze zařadit lyžařský kurz, sportovně turistický 

kurz, zahraniční zájezd, exkurze, soutěže, soustředění, školní výlety, v dnešní době                  

i seznamovací kurzy.

Na středních školách jsou do ŠVP zařazovány nejčastěji (podle výzkumného šetření) 

školní výlety, sportovní kurzy s konkrétní tematikou, lyžařské kurzy a na odborných školách 

a učilištích vedou jednoznačně exkurze.

Mimoškolní akce rozdělujeme podle funkce, kterou má akce splnit, dále podle 

způsobu organizace a právní normy.

3.2 Osobní postoj  ke konání mimoškolních akcí

V dnešní uspěchané době zaneprázdněných rodičů někdy škola často nahrazuje to, co 

se doma nestíhá, i když sebelepší škola nikdy nebude moci nahradit rodinné prostředí.           

Je spousta faktorů, které dřív byly v kompetenci rodiny, ale dnes je škola nahrazuje, ba plně 

zastupuje, ač zdánlivě se školou nesouvisí. Je to jen náhražka, která se skutečné rodině nikdy 

nevyrovná, ať by se všichni pedagogové sebevíc snažili, ale mohou se se svým jednáním o to 

pokusit. Ve svém okolí, i za dobu své třiadvacetileté praxe, si stále více uvědomuji, že doba je 

dnes úplně jiná, než doba mého dětství. Škola často pořádá akce – sportovní kurzy, exkurze, 

výlety a několikadenní akce mimo školu, které žáci se svými rodiči neabsolvují ani se s nimi 

nikam nepodívají. Škola tím podporuje osobnostní a sociální rozvoj žáka a studenta, 

připravuje ho tím na osobní, občanský a pracovní život. Stále více se otevírá reálnému životu. 

Je jen hrstka takových rodičů, kteří si udělají na své děti čas a vyjedou s nimi v zimě na hory 

nebo v létě na dovolenou. Nechci posuzovat z jakého hlediska, ať už finančního nebo 

časového, nicméně pro rozvoj ,,dětské psychiky“, pro všestranný rozvoj žáků a studentů,        

je toto nezbytné, alespoň z mého pohledu. Nemusí to být exkluzivní dovolené za desetitisíce, 

je spousta krásných míst a památek v naší republice, ale stačí i jízda na kolech, která posiluje 

rozvoj osobnosti. Proto se škola někdy stává jediným prostředkem k obohacování života žáků, 

i přes všechna možná rizika, která tím podstupuje. 

Profesor Jan Sokol – filozof , v definici významu školy uvádí, že škola má pomáhat 

žákům a studentům v tom, aby z nich vyrostli svobodní lidé, duševně vyzrálé osoby, které 

budou schopny se vyznat nejen v sobě, ale také ve společném světě, za který musí později 

převzít zodpovědnost. Škola má zajistit žákům a studentům vstup do společnosti cizích lidí, 

kde platí určitá pravidla a lidé jsou si rovni. Dát žákům a studentům schopnost postarat se sám 

o sebe a obstát ve společnosti a celém svém životě.
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3.3 Riziko

Je třeba definovat pojem ,,riziko“ – tento pojem byl do našeho právního řádu zaveden 

první euronovelou Zákoníku práce provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. Je ale pravdou,      

že Zákoník práce ani jiný právní předpis tento pojem blíže nespecifikuje. Literatura v globálu 

udává, že zdrojem rizika pro člověka je každá lidská činnost. 

V teorii bezpečnosti a ochrany zdraví se pojem riziko definuje jako kombinace 

pravděpodobnosti a rozsahu možného ohrožení nebo poškození zdraví žáka a studenta

vystaveného v rámci výchovného a  vzdělávacího působení školy, v době všech ostatních 

aktivit organizovaných školou, jednomu nebo více potencionálním zdrojům školních úrazů 

nebo ohrožení zdraví žáka a studenta. Můžeme sem řadit všechny zdroje úrazů, průmyslové 

škodliviny, nadměrné teplo či chlad, záření a elektrická energie. Mezi nejčastější z hlediska 

úrazů žáků a studentům řadí (dle výzkumu) jednotliví ředitelé zejména zakopnutí, upadnutí    

a pády všeho druhu, ergonometrická rizika – nevhodná poloha těla, nevhodné osvětlení. 

Jiná rizika jsou na základní škole, jiná na střední a nejmenší jsou rizika na vysoké 

škole.

V současné době většina středních škol realizuje nové školské vzdělávací programy, 

kde podle zákona musí vycházet z rámcového vzdělávacího programu, který nám ukládá 

v kapitole ,, Tělesná výchova“ očekávané výstupy pro žáka a studenta. Podle výzkumu          

si v současné době z větší míry ředitelé do ŠVP nedávají organizaci sportovních, lyžařských 

kurzů, apod. neboť vzhledem k rizikům, které se v poslední době objevují čím dál víc,          

se nechtějí zavazovat. 

Neexistuje žádný závazný předpis z BOZP, který by ochraňoval jak žáky a studenty

středních škol, pedagogy, ostatní dozor, ředitele. Tyto vzdělávací programy mohou být 

doplněny ještě další účastí na soutěžích, soustředěních a exkurzích – (dle výzkumu toto 

začleňují spíše školy odborné a učiliště). 

V dnešní době si několik středních škol pro adaptaci žáků a studentů v 1. ročnících 

začlenily do ŠVP i seznamovací kurzy. V rámci výuky odborných předmětů se žáci a studenti

na středních školách účastní odborných exkurzí a soutěží. V rámci výuky jezdí na soustředění 

a výcviky.

Většinu těchto aktivit školy z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů

řeší Školní řád, a další pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví, případně řády jednotlivých 

sportovišť. Těmito pravidly a poučeními bych se chtěla zabývat ve své práci.

Vedoucí akce se při organizaci mimoškolní akce musí zabývat možnými riziky a tato 

poté vyhodnocovat. Existuje bodové hodnocení míry rizika :
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Nepřijatelné riziko – nejrizikovější skupina, jedná se o velmi vysoké riziko s možností 

vážných nehod a úrazů, nesmí se s žákem a studentem podstupovat.

Nežádoucí riziko – sice méně rizikovější skupina, nicméně ani tato není vhodná pro účast 

s žáky a studenty. Počkáme, až se riziko sníží na významné a pak podle posouzení situace      

a za dodržení všech dostupných prostředků, náležitého a zvýšeného dozoru, je možné akci 

dokončit.

Významné riziko – bezpečnostní opatření podléhají vedení školy a ty je nutné aplikovat 

v případě nutnosti a potřeby.

Akceptovatelné riziko – je přijatelné vedením školy, škola zabezpečí technická bezpečnostní 

opatření, která snižují rizika – školení a dozor.

Zanedbatelné riziko – vyžaduje se jen běžné poučení a pravidla.

3.4 Výsledky šetření  VÚBP, v.v.i.

Řešitelský tým Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v rámci výzkumného projektu 

„Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“, požádal na začátku minulého 

školního roku několik škol o spolupráci při řešení dílčího úkolu. Tento projekt proběhl           

v loňském školním roce formou dotazníkového šetření mezi žáky. Vzhledem k tomu, že se     

i naše škola podílela na vyplnění těchto dotazníků, požádala jsem o zaslání celkových 

anonymních výsledků, které teď mohu ve své práci uvést.

Jedním z jeho výsledků bylo zjištění, že učitel je pro žáky a studenty hlavní autoritou 

v poučení a při získávání nových poznatků, významným článkem kultivačního procesu 

utváření správných postojů a návyků, kvalitní hodnotové orientace, ale také jako autorita     

při jejich zajištění bezpečnosti.

Jednou z priorit Evropské unie je, aby se podpora znalostí o bezpečnosti a ochraně 

zdraví v budoucnu stala neodmyslitelnou součástí vzdělávání na všech stupních                       

a celoživotního učení. Státy EU považují za důležité zařadit do výuky dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobem   

a formami odpovídajícími věku a zaměření školy. Motivovat žáky a studenty, aby si sami 

chránili zdraví, pro vlastní preventivní činnost nabídnout jako zdroj informací pro praktický 

život, a dále nabídnout zkušenosti z praxe. Tuto prioritu vyjádřenou „Národním akčním 

programem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ skutkově naplňují školy v právě 

probíhající kurikulární reformě českého školství. Např. v Rámcovém programu                    

pro vzdělávání se jako jeden z devíti cílů objevuje „učit žáky a studenty aktivně rozvíjet         

a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“. V rámci vzdělávání jsou 
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tak u žáků a studentů utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence, které mají poskytnout 

spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu         

a na praktické jednání. Mezi kompetence zásadní z pohledu ochrany zdraví každého jedince 

patří kompetence, na jejichž základě bude žák a student (a později dospělý jedinec) schopen 

vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím. Při výuce v rámci 

tematického okruhu Člověk a zdraví získávají žáci základní poučení o zdraví a nemocech,      

o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, 

včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. 

Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost          

i za zdraví jiných lidí a docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě 

člověka.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je pracovištěm, které se dlouhodobě                       

a systematicky zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci a pracovních činnostech          

a výchovou a vzděláváním mnoha cílových skupin v této oblasti. Z toho důvodu VÚBP 

přivítal, když se začaly připravovat a ověřovat Rámcové vzdělávací programy, které zcela 

nově zahrnuly výchovu žáků ke zdraví a bezpečnému chování a postupně sleduje počínání 

jednotlivých škol při utváření a rozvíjení kompetencí žáků k ochraně vlastního zdraví a zdraví 

druhých, naplňování konkrétních cílů základního vzdělávání a dosahování očekávaných 

výstupů. Začleňování výchovy ke zdraví do výuky není jen otázkou „Rámcového 

vzdělávacího programu,“ školních vzdělávacích programů jednotlivých škol, učebních plánů 

a dalších závazných dokumentů, ale především přístupu vedení škol a učitelů k výchovně-

vzdělávacímu působení na žáky a studenty.

Učitelé si pro vlastní potřebu i pro širší využití vytvářejí praktické a didaktické 

materiály, které Výzkumný ústav pedagogický v Praze zveřejňuje na webové stránce 

www.rvp.cz. Pomocnou ruku by školám při zajišťování výchovy žáků ke zdraví chtěl podat 

také VÚBP. Některé zajímavé informace a řadu užitečných materiálů k problematice výchovy 

žáků ke zdraví,  k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách můžete už nyní najít na jejich 

webu.

Dalším záměrem VÚBP, v.v.i., je vytvořit několik sad didaktických materiálů           

pro školy, které by bylo možné využít v rámci výchovy ke zdraví v některých vyučovacích 

předmětech. 

Od učitelů VÚBP v současné době shromažďuje podklady pro práci na didaktických 

materiálech odpovídající tomuto záměru a uvítali by vyplnění uvedeného dotazníku. 
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Z výsledků tohoto dotazníkového šetření získáme řadu údajů potřebných pro volbu 

nejoptimálnějšího obsahu i formy didaktických materiálů pro podporu výchovy žáků              

k ochraně zdraví a k získávání odpovídajících personálních, občanských a pracovních 

(činnostních) kompetencí.
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4 Teoretická východiska práce

Zákon stanoví zásadu, že žák a student střední školy může vykonávat pouze kulturní    

a sportovní činnost, kulturní  soutěže, soustředění, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho 

věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce a účasti na výukových 

programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj.

Ředitel při konání jakékoli školní akce musí vždy vycházet z vyhledávání, posuzování 

a zhodnocování rizik spojených s činností a prostředí ve kterém se mimoškolní akce koná, 

posuzuje prostředí mimo školu při akcích pořádaných školou v rámci výchovného                   

a vzdělávacího působení. Ředitel spolu s vedoucím pořádané akce musí vždy stanovit 

konkrétní opatření péče o svěřené žáky a studenty, ale i o pracovníky, kteří jsou bezesporu 

součástí každé mimoškolní akce. Bere v úvahu všechna možná ohrožení žáka, studenta           

a pracovníka při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných mimo ni. Povinností je 

přihlížet vždy k věku žáků a studentů, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, 

zdravotnímu stavu a v poslední době stále častěji je třeba dbát na ukázněnost a chování žáků

a studentů.

Každý ředitel by měl mít na paměti, že smyslem a účelem všech ustanovení, příruček 

a nařízení je prevence, tedy předcházet rizikům, neboť dosažení tzv. nulového rizika je 

eliminovat úrazy a jakékoli jiné poškození zdraví. Ať se budeme snažit dodržovat všechny 

pokyny a nařízení, je prakticky nemožné tohoto dosáhnout, neboť roli zde hraje prostředí, 

v kterém se žáci, studenti a pracovníci pohybují a důležitý je i lidský činitel – žák a student.

Škola v rámci svého výchovného působení seznamuje žáky a studenty s povinným 

rozsahem učiva, ale je zde důležitá i otázka ochrany zdraví a bezpečí, rizika a ohrožením, 

která na žáky a studenty číhají všude kolem nás (dopravní provoz na komunikacích,              

při sportovních aktivitách, apod.) a před kterými je třeba naše žáky a studenty chránit.

Následující dokumenty a návody by měly stanovit postupy vedoucí  k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při mimoškolních akcích pořádaných školou. 

Dokumenty jsem vypracovávala v souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti      

a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ze dne 

1. 1. 2006., dále se Zákoníkem práce, se Školským zákonem a pomocí dalších vyhlášek 

jmenovaných v použité literatuře.
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4.1 Obecná ustanovení pro konání mimoškolní akce

K činnostem střední školy již tradičně patří i nejrůznější mimoškolní aktivity, které 

rozvíjejí odbornou výuku a pohybovou zdatnost žáků a studentů. Patří k nim především 

odborné exkurze, zahraniční stáže, tématické zájezdy a sportovní kurzy. Podle studijního 

zaměření a specializace mají žáci a studenti ještě možnost navštívit důležité výstavy               

a veletrhy, poznat významné organizace a podniky. Pro rozvoj jazykové výuky školy 

organizují zájezdy do zahraničí.

V oblasti kulturních aktivit mají své nezastupitelné místo i vlastní školní akce jako 

akademie, reprezentační plesy škol, soutěže a přehlídky.

Při všech těchto akcích může dojít k nepředvídatelným událostem, které je nutné 

minimalizovat na nejnižší stupeň. Proto je nutné vždy předcházet rizikům a to tím, že řádně        

a prokazatelně provedeme všechna potřebná poučení, seznámíme všechny zúčastněné 

s povinnostmi, požadavky, podmínkami a předpoklady. Tím se budeme snažit minimalizovat 

nejen újmy na zdraví, ale i na majetku a přírodě.

4.2 Předcházení rizikům

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání a výchově,

(dále jen „vzdělávání“), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských 

služeb4. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování           

a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím při mimoškolní činnosti tato 

opatření prevenci rizik.5

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika")6.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.      

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí:

a) omezování vzniku rizik

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu

                                                
4 § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
a o změně některých zákonů (školský zákon)
5 ) § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
6 § 101 1) § 102 2), 5) zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
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c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení 

negativních vlivů práce na jejich zdraví

Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků a studentů při 

vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků a studentů v rámci školního 

vzdělávání a při jejich účasti na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku 

žáků,studentů jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného 

Rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky a studenty s nebezpečím, ohrožujícím 

jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví 

žáků, studentů a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě 

vzdělávacího obsahu – očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním 

vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému 

životnímu stylu a zdraví člověka. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné 

problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, pravidla silničního 

provozu apod. Některé střední školy tyto preventivní výchovy zařazují do ŠVP jako praktická 

cvičení s názornými ukázkami v terénu a za příkladné pomoci organizací – jako Policie ČR, 

Hasičské sbory, pracovníci Červeného kříže.

4.3 Poučení účastníků - pedagogického dozoru, žáků a studentů na akci konané 

mimo školu

Pedagogičtí pracovníci a žáci se v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví řídí právními 

předpisy, především § 29 Školského zákona a Vyhláškou MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků 

a studentů.

Všechny osoby které se zúčastní akce, jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti    

a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob. Rovněž jsou povinny řídit se 

protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy, v níž je pedagogický dozor, žáci         

a studenti ubytováni, nutné řídit se bezpečnostními pokyny vedoucího akce, případně pokyny 

majitele či vedoucího budovy. Žáci a studenti musí dále respektovat pokyny všech 

vyučujících a dozoru.

4.3.1 Poučení zaměstnanců

Před uskutečněním akce, před odjezdem, jsou všichni vyjíždějící pedagogičtí 

pracovníci školy povinni zúčastnit se  školení z problematiky BOZP. Obsahy školení jsou 

zapisovány do listu BOZP a stvrzeny podpisem všech školených a školitele. 
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4.3.2 Poučení žáků a studentů

Škola zajistí, aby žáci a studenti byli v dostatečném předstihu a prokazatelným 

způsobem před odjezdem poučeni o bezpečném chování a možném ohrožení zdraví  při všech 

činnostech, jichž se účastní při konané akci pořádané školou a podle potřeby nebo v přímé 

souvislosti s ní (před akcemi– výlety, kurzy, exkurze, apod.). Poučení žáků a studentů jsou 

nejčastěji zapisována  do třídní knihy a nebo k tomu určenému podpisového archu. 

(Doporučuji předepsaný arch, neboť v třídní knize je poučení zapisováno obecně, na archu je 

prokazatelný podpis žáka a studenta).

Žáky a studenty zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, se zásadami bezpečného chování, s možnými 

riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, s protipožárními předpisy, s pravidly 

silničního provozu apod., se kterými se mohou žáci a studenti  při činnostech mimo školu 

(například nebezpečí   od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných 

předmětů apod.), setkat. 

Dále žáky a studenty seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci 

nebo odborné soutěže, sportovní zařízení, areály a hřiště a s dalšími opatřeními školy, jež 

mohou mít bezpečnostně preventivní význam. 

Při exkurzi do výrobních, kulturních a jiných zařízení dodržují žáci a studenti pokyny 

pracovníků těchto zařízení. V případě lyžařských výcvikových kurzů a sportovně 

výcvikových kurzů dodržují žáci a studenti také pokyny pracovníků Horské služby, Lesní 

správy, ochrany přírody. 

Dokladem o provedeném poučení je opět záznam o poučení žáků a studentů, 

doporučuje se, aby součástí dokladu byla příloha s osnovou poučení. Pokud to stanoví 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, 

budou znalosti žáků a studentů ověřeny. 

Žáky a studenty, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném 

termínu poučit. 

Pro žáky a studenty středních škol doporučuji uspořádat besedu na téma:

,, Bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena práce“.

Besedu můžeme provést v prvních dnech nového školního roku, kdy provádíme interní 

školení BOZP a PO pro školu.
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Podobná školení se provádí v rámci projektu Mediální a osvětové nástroje kultivace 

lidských zdrojů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kde se provádí i besedy se žáky          

a studenty na téma bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena práce.

Školení zde provádí odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, která diskutuje se žáky 

a studenty o jejich právech, klade důraz na to, aby si žáci uvědomili, že zákony platí            

pro každého, že kázeň, bezpečnost a pořádek začíná již ve škole dodržováním Školního řádu 

a pokračuje v dospělosti dodržováním zákonů, především Zákoníku práce.

Žáci a studenti sami mají jmenovat rizika, se kterými se mohou ve škole i mimo školu 

setkat. Například houpání na židli, běhání, skákání, otevřená okna, špatná obuv. 

Za nejrizikovější předměty žáci a studenti označují nejčastěji tělesnou výchovu, pracovní 

vyučování, chemii, fyziku. Dále se mají zamyslet  nad riziky, se kterými se mohou setkat 

mimo školu. Dle výzkumu a statistik Výzkumného ústavu bezpečnosti práce zde uvádějí 

například volnočasové aktivity jako jízda na kole bez helmy, fotbalový zápas, bruslení, 

plavání apod. 

V rámci besedy žáci a studenti mohou řešit modelový příklad úrazu, hodnotit,         

kdo za úraz může a jak se mu dalo předejít. Lektoři je vedou k tomu, aby zhodnotili rizika             

a přemýšleli o nevhodném chování, které může mít následky do budoucna a vést ke zbytečně 

zkaženému životu nebo nižší kvalitě života. V besedě jsou uváděny konkrétní příklady úrazů, 

jejich následky a statistika úrazovosti. 

Samozřejmostí je také prostor i pro dotazy a podnětnou diskuzi, lektoři nechávají 

kolovat fotografie rizikového chování. Žáci a studenti na závěr vyplňují dotazník, dostanou 

propagační materiály. Dotazníky jsou vyhodnocovány a školám je během roku zasláno 

vyhodnocení dotazníků.

Ve zpětném hodnocení těchto besed hodnotí instituce, že na některých školách žáci     

a studenti měli o bezpečnosti a ochraně zdraví malé povědomí a malý zájem, často                  

i přiznávali, že bezpečnost druhých ani svou vlastní příliš neřeší. Na druhé straně je nutno 

dodat, že škol, kde žáci a studenti diskutovali živě se zájmem o toto téma, byla většina. Někde 

žáci a studenti dokonce slíbili, že své zkušenosti budou dále předávat spolužákům z jiných 

tříd, což lze ocenit jako výborný nápad.

V jedné škole dokonce žáci sebereflexivně uvedli, že největší riziko jsou oni sami.

(Zpracováno z podkladů Ing. Zdenky Opletalové, VÚBP, v. v. i.).
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4.4 Povinnosti

4.4.1 Povinnosti žáků a studentů

Žáci a studenti jsou povinni dbát na bezpečnost a ochranu zdraví svou i ostatních osob. 

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou povinni zejména:

 dodržovat Školní řád, vnitřní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni,7

 chránit své zdraví i zdraví jiných, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví    

při probíhajících činnostech,

 řídit se pokyny vedoucího akce a dalších osob vykonávajících dozor,

 plnit pokyny pedagogického dozoru, ale i dozoru  osob nesoucích za ně zodpovědnost,

instruktorů, zdravotníků,

 dodržovat stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu,

 řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy, v které budou 

ubytováni,

 při zjištění požáru ihned uvědomit kteréhokoliv z dozoru nebo zaměstnance objektu,

 neprodleně informovat dozor, nebo jiného zaměstnance o zranění, úrazu, nevolnosti, 

fyzickém napadení nebo jiné formě útisku kterékoliv osoby,

 řídit se pravidly silničního provozu, pokyny o pohybu ve městě a pokyny 

doprovázejících osob,

 v ubytovacích zařízeních respektovat vnitřní řád zařízení a dbát všech pokynů jeho 

pracovníků a provozovatelů,

 při zájezdech, výletech, lyžařských kurzech, seznamovacích pobytech atd. je nutné 

respektovat zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou prokazatelně žáci               

a studenti seznámeni,

 dbát na hygienu,

 vystupovat slušně a ohleduplně, svým chováním na veřejnosti reprezentovat školu,

 hlásit neprodleně ztrátu osobní věci (za ztrátu, která bude hlášena opožděně, nepřebírá 

škola zodpovědnost),

 účastnit se náhradního vyučování v případě, kdy se výletu neúčastní,

                                                
7 § 22 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů (školský zákon)
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Ve všech vnitřních i vnějších prostorách je přísně zakázáno:

 přinášet a používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo zábavnou pyrotechniku,

 nosit předměty zdraví nebezpečné (nože, ostré předměty, …),

 kouřit,

 užívat, distribuovat nebo jinak manipulovat s alkoholem, omamnými 

a psychotropními látkami,

 manipulovat s otevřeným ohněm,

 manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací (výjimku tvoří propůjčená 

mikrovlnná trouba, varná konvice, kterou majitel objektu poskytne žákům                   

a studentům),

 vylézat z oken, vyklánět se a sedat do oken nebo na parapety, vyhazovat předměty 

z oken (větrání v pokojích, chodbách, společenských místnostech smí zajistit pouze 

dozor i u zletilých žáků a studentů),

 jakýmkoliv způsobem obtěžovat, šikanovat kteroukoliv osobu na akci,

V případě zjištění závažného porušení bezpečnostních pravidel, vnitřních předpisů nebo 

pokynů pedagogických pracovníků bude vedoucí akce po individuálním posouzení 

jednotlivých případů postupovat následovně:

 v případě úrazu nebo ohrožení zdraví bude zajištěno ošetření nebo bude přivolán lékař,

 neprodleně budou informování zákonní zástupci a vedení školy,

 zákonní zástupci budou informováni o vyloučení žáka z pobytu na akci, budou 

vyzváni, aby si na vlastní náklady pro své dítě přijeli,

4.4.2 Povinnosti vedoucího akce

Ředitel školy při zájmu zletilých žáků a studentů, zájmu zákonných zástupců                

a několika pedagogických pracovníků schválí konání mimoškolní akce na základě podané 

žádosti pedagogickým pracovníkem, který mu tuto předloží s dostatečným předstihem. 

V případě kladného rozhodnutí ředitele školy zároveň jmenuje vedoucího akce.

Vedoucí akce zajistí:

před odjezdem

 kvalifikační podmínky své a svých kolegů, zda jsou pro zvolenou akci dostačující,

 dostatečný počet zletilých osob pro vykonávání dozoru nad žáky a studenty po celou 

dobu akce,
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 informace o objektu, kde mohou být účastníci ubytováni – nutné sepsat smlouvu         

o ubytování s majitelem objektu,

 zajistí dopravu pro přepravu – vhodné sepsat smlouvu s dopravcem,

 zapíše informace pro zákonné zástupce (finance, termíny, doporučené a povinné 

vybavení, kontakty, doklady a další potřebné dokumenty, které musí zákonní zástupci 

i zletilí žáci a studenti předložit),

 zapíše informace pro ředitele školy,

 vybere písemný souhlas zákonných zástupců s účastí jejich dítěte na akci,

 zajistí poučení žáků, studentů a ostatních účastníků, o BOZP, požární ochraně, 

dopravní kázni, ekologických předpisech, nebezpečí pobytu v přírodě, zásadách 

slušného chování, apod. - zápis o poučení zapíše do třídní knihy nebo na předepsaný 

arch,

 prověří zdravotní způsobilost žáků a studentů – u některých akcí je možná účast jen 

zdatných žáků a studentů, při jiných akcích vedoucí zváží s ohledem na náročnost 

akce, zda se jí mohou účastnit žáci a studenti tělesně oslabení, po nemoci, astmatici, 

alergici, apod.,

 sestaví plán a program mimoškolní akce, režim dne, dozory, (seznámí i zák.zástupce),

 rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu,

 zjistí a vyhodnotí možná rizika,

 sepíše seznam žáků, studentů a všech pracovníků – vhodné s telefonními kontakty,

 u seznamu žáků a studentů je vhodné zapsat telefonní spojení na zákonné zástupce,

 připraví potřebná poučení jak pro žáky, studenty, tak pracovníky, současně podpisové 

archy pro jednotlivé prokazatelné podpisy všech zúčastněných,

 zajistí technické vybavení, které půjčuje žákům a studentům škola,

 zajistí potřebné vybavení pro společenské akce, které se budou konat – dle programu,

 projedná s ředitelem finanční náklady pro konání akce,

 připraví potvrzení o převzetí všech peněz (pokud se nedomluví s účetní, že veškeré 

platby budou provedeny v rámci účetnictví na základě vystavených faktur),

 doporučuje se vzít nezbytnou finanční hotovost pro nutný případ,

 u žáků a studentů zkontroluje technické vybavení ke konání akce, případně vybere 

potřebná potvrzení ze servisů, zkontroluje povinnou výbavu,
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v den odjezdu

 od žáků a studentů vybere očkovací průkaz a bezinfekčnost,

 přesvědčí se, zda žáci a studenti mají u sebe kartičku pojištěnce, doklad o pojištění 

(podle charakteru akce), platný občanský průkaz,

 po příjezdu rozděluje ubytování na pokojích, které s majitelem objektu zkontroluje 

a převezme,

 poučí žáky a studenty o chování v objektu, seznámí je s informační nástěnkou           

pro získání potřebných informací, seznámí je s programem na mimoškolní akci, 

provede potřebná poučení prokazatelným způsobem – podpisy,

během akce

 kontroluje ostatní pracovníky a řídí konání dozorů nad žáky a studenty,

 řídí práci svých kolegů,

 dbá na dodržování plánu a programu,

 kontroluje hygienické podmínky, stravování – kvalitu a množství, úklid,

 v průběhu akce informuje ředitele o potřebných událostech, (hlavně úrazy),

 organizuje akce, vydává rozhodnutí, hodnotí denní činnost, kontroluje dodržování 

řádů a poučení pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů,

 dohlíží na pohybové činnosti žáků a studentů vyhledává bezrizikové prostory, činnosti 

nechává provádět jen za dostatečného dozoru, vhodných podmínek a počasí,

 vede všechny pracovníky k dodržování předpisů a metodických pokynů a zásad, 

(střídání činností, dostatek odpočinku, přizpůsobení pohybových činností nejslabším 

účastníkům, sledování zdravotního stavu a potíží žáků a studentů, plánuje přiměřenou 

zátěž všech zúčastněných),

 při úrazech zajistí odpovídající a dostatečné ošetření,

 v případě nutnosti komunikuje se zákonnými zástupci,

 shromažďuje účetní doklady,

 eviduje a hlásí změny,

po ukončení akce

 provede vyúčtování akce, které předloží řediteli školy,

 vyúčtování předloží i zákonným zástupcům,

 nevyčerpané prostředky vrátí žákům a studentům, kteří podepíší převzetí peněz         

na výdajovém dokladu,

 zapíše záznam o akci a provede jeho hodnocení,

 u účetní školy provede kontrolu došlých faktur a stvrdí podpisem souhlas k proplacení,
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4.4.3 Povinnosti ostatních pracovníků na mimoškolní akci

 svými úkony podléhají vedoucímu akce,

 odpovídají za splnění programu a dosažení cíle,

 zajišťují náležitý dozor nad  žáky a studenty ve svěřené skupině,

 zajišťují náležitý dozor nad  žáky a studenty dle rozpisu,

 pomáhají zajišťovat kulturní a společenský program pro žáky a studenty,

 vykonávají další úkony podle aktuálního stavu a situace,

4.4.4 Povinnosti zdravotníka

 před odjezdem (s dostatečným předstihem) vyzvednout  lékárničku od vedoucího 

akce,

 zkontrolovat vybavení lékárničky a zajistit dokoupení chybějící výbavy,

 prohlédnout sestavení režimu dne a programu konané akce – prodiskutovat 

s vedoucím akce,

 v den odjezdu vybrat potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka a studenta,

 převzít informaci o podávání osobních léků a ty případně zajistit (i u zletilých žáků),

 zjistit zdravotní obtíže, alergie, diabetes, apod.,

 vést evidenci úrazů a zapisovat do Knihy úrazů,

 informovat vedoucího akce o jakékoli zdravotní události,

 ošetřovat drobná poranění,

 přivolat lékaře při zjištění onemocnění – nic nepodceňovat,

 pečovat o nemocné v případě izolace,

 pokud neošetřuje nemocné, podílí se na akcích konaných dle programu,

 dosažitelnost musí být 24 hodin denně, v případě činné služby a únavy může vedoucí 

akce pověřit na krátkou dobu péčí o nemocné jiného pracovníka, nesmí tím být         

ale ohrožen počet žáků ve skupinách – vedoucí zvolí jiný program,

 v případě nutnosti koná dozor při přepravě žáka a studenta do nemocnice,

 podává informace o zdravotním stavu žáka či studenta zákonným zástupcům,

 po ukončení akce odevzdá Knihu úrazů se Záznamy o úrazu, lékárničku,

4.4.5 Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci nezletilých žáků a studentů mají povinnost (doporučuji ale seznámit 

zákonné zástupce všech žáků a studentů i zletilých s jejich souhlasem, kteří se akce zúčastní, 

prokazatelným způsobem, tedy i plnoletých):
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 na vyzvání vedoucího akce se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se této akce,

 v případě vyloučení žáka a studenta z akce si zákonný zástupce odveze své dítě         

na vlastní náklady domů,

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a studenta

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh akce8,

 zajistit sportovní vybavení, pomůcky, vhodné oblečení a obuv a další potřeby 

stanovené v pokynech  pro zákonné zástupce,

4.5 Povinnosti v ubytovacích zařízeních

Vedoucí mimoškolní akce je povinen vybrat k ubytování žáků a studentů                   

na mimoškolní akci vhodný objekt nejen z hlediska kapacity, ale i z hygienických podmínek   

a z hlediska splnění cílů a vzdělávacích kritérií. S poskytovatelem ubytování následně uzavře 

Smlouvu o ubytování. Při příjezdu skupiny převezme a překontroluje vybavení objektu. 

Seznámí se s ubytovacím řádem, který následně přečte a prokazatelným způsobem s ním 

seznámí všechny ubytované. 

Na všech školních akcích konaných mimo budovu školy, kde budou žáci a studenti

ubytováni v době konání akce – lyžařské kurzy, sportovní akce, vícedenní výlety, soustředění, 

soutěže při kterých je nutné ubytování, je nutné žáky a studenty seznámit s několika 

základními body pro zajištění:

,,Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v pronajatém objektu“

(Při zpracování vycházím z § 30 odst. 1 písm. c)  Školského zákona)

 Žák a student je povinen chránit své zdraví i zdraví jiných osob, se kterými přijde

během konání mimoškolní akce konané mimo budovu školy do styku.

 Žákům a studentům je zakázáno v objektu, kde jsou žáci a studenti ubytováni, 

samostatně otevírat okna, sedat na okenní parapety, vyklánět se z otevřených oken. 

Okna na požádání otevře pedagogický dozor (zletilí žáci se domlouvají s dozorem).

 Žákům a studentům je zakázáno manipulovat s termostatickými hlavicemi radiátorů, 

jsou-li v objektu nainstalovány. V případě potřeby je nutno se domluvit s dozorem 

nebo s majitelem objektu.

                                                
8 § 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
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 Žák a student nesmí bez svolení dozoru manipulovat s technickým zařízením objektu 

(ovládací pulty, televizory, počítače, hudební věže, videa, DVD-přehrávače, 

zesilovače, apod.). 

 Žákům a studentům je zakázáno manipulovat s jakýmikoliv elektrickými spotřebiči, 

vypínači v rozvaděčích, jističi, elektrickým vedením, apod. Pouze, je-li mu  majitelem 

objektu povoleno, používá varnou konvici, mikrovlnou troubu za dodržení 

stanovených podmínek.

 Žákům a studentům je zakázáno manipulovat s hasicími přístroji a hydranty 

umístěných v objektu, s výjimkou nezbytného zásahu při požáru.

 Dozory na chodbách v objektu, dozory v jídelnách, (pokud se žáci a studenti stravují 

hromadně v jídelně objektu) a dozory při přechodech mezi budovami v rámci objektu, 

vykonává dozor, který určí vedoucí akce a schválí před odjezdem ředitel školy. Rozpis 

dozorů, který pedagogický pracovník má službu, je vyvěšen na informační tabuli 

v objektu, žáci a studenti se s ním seznámí při první informační schůzce. 

 Při pohybu skupiny žáků a studentů po veřejných komunikacích zajistí pedagogický 

dozor dodržování pravidel silničního provozu, s kterými také seznámí své žáky           

a studenty (je vhodné seznámení na místě, upřesnit konkrétní podmínky). Při přechodu 

se žáci a studenti pohybují pod stanoveným dozorem, výhradně využívají přechodu 

pro chodce. Vyučující nikdy neposílá žáky (žáka) samotné (pozor, i za plnoleté žáky    

a studenty neseme zodpovědnost).

 Při dalších akcích souvisejících s činností v ubytovaném objektu, na kterou jsou akce 

zaměřeny, je nutné reagovat na místě dle místních podmínek. Tyto podmínky je třeba 

dopsat do poučení, které provede vykonávající pedagogický dozor – pracovníci          

- pověření ředitelem školy, nebo vedoucím akce.

 Dojde-li k případnému úrazu žáka a studenta v objektu, poskytují první pomoc 

stanovené dozory. Dozírající zapíše každý úraz či poranění do ,,Záznamu o úrazu“      

a do Knihy úrazů . Je nutné úraz nahlásit řediteli školy, který tento úraz neprodleně 

oznámí bezpečnostnímu preventistovi. Bezpečnostní preventista sepíše záznam 

o úrazu podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazu dětí, žáků a studentů.

Vyžaduje-li to povaha úrazu, zajistí případné hlášení příslušné pojišťovně, Policii

apod.

 Dozírající rovněž neodkladně informuje prokazatelným způsobem rodiče. 
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 Pro případ úrazu na mimoškolní akci je potřeba vždy mít alespoň základní vybavení 

lékárničky (vybavení lékárničky – viz příloha č.7).V případě potřeby využijeme 

lékárničku i z ubytovacího objektu.

 Žáci a studenti jsou povinni dbát na základní hygienická pravidla zejména před jídlem 

a po použití WC. V péči o zdraví žáků a studentů spolupracuje škola s vedoucím 

objektu, kde jsou žáci a studenti ubytováni. Je vhodné vyžádat si od vedoucího 

vyjádření příslušné zdravotní organizace a nebo Krajské hygienické stanice                 

o povolené provozování.

 Pro žáky a studenty platí bezpodmínečný zákaz kouření v prostorách budovy.                                        

 Ve venkovním areálu budovy a také při jiných činnostech při akcích mimo objekt je 

kouření nezletilých žáků také zakázáno, u zletilých žáků je toto na jejich uvážení.

 V případě požáru je žák a student povinen postupovat podle dokumentu „Požární 

poplachové směrnice“, který je umístěn na viditelném místě na chodbách objektu.

 Bez dovolení žák a student neopouští objekt, v němž jsou žáci a studenti ubytováni.

 Žákům a studentům je přísně zakázáno nošení, držení a distribuce návykových látek 

a jejich užívání (včetně alkoholických nápojů) v prostorách budovy, ve venkovním 

areálu a také při jiných akcích v rámci pobytu mimo objekt.

 Porušení tohoto zákazu bude hodnoceno jako závažné porušení povinností žáka            

a studenta z hlediska následných výchovných opatření. Vyučující, který toto porušení 

zjistí, je povinen postupovat dle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

 Žákům a studentům je zakázáno přinášet do objektu i jeho okolí, na akce konané 

mimo objekt, předměty a látky nebezpečného charakteru (střelné zbraně, látky 

chemické – třaskaviny, petardy, žíraviny, jedy,  biologické,  radioaktivní, apod.) nebo 

další věci ohrožující životy nebo zdraví.

 Žákům a studentům je zakázáno vozit s sebou do objektu zvířata a jiné živočichy.

4.6 Požadavky, předpoklady, podmínky na mimoškolní akci

4.6.1 Požadavky stanovené pro účastníka na mimoškolní akci

Každý žák a student před odjezdem předloží vedoucímu akce:

 písemný souhlas zákonného zástupce  s pobytem žáka a studenta na pořádané akci,

 informace o zdravotním stavu a obtížích žáka, studenta, jeho omezení (záleží na druhu 

akce),
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 užívání léků,

 doklad o zaplacení poplatku za akci,

 doklad o zaplacení pojistného pro konání dané akce,

 v den odjezdu odevzdá potvrzení o zdravotní způsobilosti (netýká se jednodenních 

akcí),

 předloží průkazku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, občanský průkaz,

 dle druhu akce ještě další písemnosti,

 lyžařský výcvik – potvrzení ze servisu o seřízení bezpečnostního vázání,

 cyklistický kurz – potvrzení ze servisu o vybavení kola a zda je v dobrém technickém 

stavu,

 zahraniční zájezd: předloží platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz,

pojištění za způsobenou škodu platné na území příslušného 

státu,

4.6.2 Zdravotní předpoklady

Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního 

stavu žáků, studentů a jejich zdravotní způsobilosti. 

Pro účast na některých vzdělávacích mimoškolních činnostech školy, například         

na seznamovacím kurzu, sportovních a turistických akcích, lyžařském výcviku, zahraničním 

zájezdu, se vyžaduje zdravotní způsobilost9, kterou posuzuje a posudek vydává praktický 

lékař pro děti a dorost, u kterého je žák evidován.

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 a  účast žáků na mimoškolních akcích10.

Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu přípravy na mimoškolní akci     

a s ním přímo související činnosti,  které mohou mít vliv na zapojení žáka a studenta           

do prováděných činností plánovaných na akci, oznamují žáci a studenti okamžitě příslušnému 

pedagogickému pracovníkovi nebo vedoucímu akce.

Zdravotní způsobilost žáka je posudek o tom, zda žák nebo student byl pravidelně 

očkován stanovenými očkovacími látkami nebo je proti nákaze imunní. Vystavený posudek 

                                                
9 § 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
10 § 22 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů (školský zákon)
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má platnost jeden rok. Vzor posudku o zdravotní způsobilosti je možné najít jako přílohu č.3 

k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Prohlášení zákonných zástupců žáka nebo Prohlášení zletilého žáka (též nazývaných 

,,bezinfekčnost“) slouží jako doklad o tom, že žák či student nejeví známky akutního 

onemocnění a v době 14ti dnů před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekcí 

či podezřelou z nákazy. Dále není-li žáku nařízena karanténa. Toto potvrzení odevzdají 

zákonní zástupci nebo zletilí žáci v den odjezdu.

4.6.3 Podmínky účasti žáků a studentů  na kurzech, soutěžích,    

přehlídkách, výletech

 na tyto akce lze vyslat jen žáka a studenta,  který je zdravotně způsobilý k účasti na ní 

a podrobil se stanoveným pravidelným očkováním, která má řádně zapsáno 

v očkovacím průkaze,

 nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14-ti

kalendářních dnech před odjezdem nepřišel do styku s fyzickou osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní 

opatření,

 doklad o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem odevzdá žák a student v den odjezdu pedagogickému dozoru (případně 

zdravotníkovi),

 v případě zletilého žáka a studenta může být doklad podepsaný jím samotným, neboť 

již nese právní zodpovědnost sám za sebe,

4.6.4 Podmínky účasti fyzických osob činných při škole na akcích 

 fyzické osoby, které se účastní mimoškolní akce, kteří konají dozor, jako zdravotník, 

který je při větším počtu žáků a studentů nutný, musejí být k této činnosti zdravotně

způsobilí a musí absolvovat potřebné předepsané kurzy,

 zdravotní způsobilost jednotlivých pracovníků posuzuje a posudek vydává praktický 

lékař, který fyzickou osobu registruje; tento posudek má platnost jeden rok od data 

vystavení,

4.6.5 Povinnost školy a školského zařízení

Škola která vysílá žáky a studenty na pořádající akci je povinna zajistit: 

 základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání akce,
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 kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených  zákonem a prováděcím 

právním předpisem,

 kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými,

a způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); Za způsobilou osobu  se podle  zákona 

považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech 

všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která 

absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole nebo 

na zotavovacích akcích, student lékařství po ukončení třetího ročníku, pedagogický 

pracovník, který prokáže účast na potřebném kurzu První pomoci. 

 účast zdravotníka, který kontroluje zdravotní průkazy zúčastněných osob, vybírá 

posudky a prohlášení,

 dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání akce,

 pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem,

 závěr posudku při úrazu a doklad o tom které zdravotnické zařízení posudek vydalo,

 vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení akce všem zúčastněným,

 vybavení lékárničky pro akci podle druhu akce spolu se zdravotníkem,

 péči praktického lékaře dostupného v místě konání akce – ještě před akcí,

 vedení zdravotnického deníku,

 seznam účastníků,

 prohlášení o bezinfekčnosti od všech žáků a studentů,

 výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti žáků, studentů a fyzických osob a následné 

uchování těchto posudků - dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení akce,              

pro potřebu důkazů,

 podávání informací zákonným zástupcům o zdravotních potížích, které žáka a studenta 

v průběhu akce postihly a o případném kontaktu s infekcí,

Škola je dále povinna zajistit instruktáž všech zúčastněných osob na akci, s výjimkou 

zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce, o předcházení vzniku a šíření

infekčních onemocnění, o jiných poškození zdraví,  o zásadách poskytnutí první pomoci, 

pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnili. 
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4.7 Dozor a dohled

     Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve škole má výkon 

dozoru11 nad činností žáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči            

o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad žáky školy stanoví pro 

jednotlivé typy škol obecně závazné právní předpisy. 

4.7.1 Dozor a dohled nad žáky a studenty

Dozor nad žáky a studenty je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje 

vykonávání náležitého dohledu nad nezletilými žáky a studenty a to z důvodu předcházení 

škodám na zdraví, majetku, přírodě a životního prostředí.12 Koná se zejména v době 

vyučování, ale i při akcích organizovaných školou v rámci výuky a mimo vyučování. 

Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý 

dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky 

a studenty také výchovné působení (dále jen “dozor“)  a to nejen v zájmu předcházení škodám 

na zdraví. 

Pedagogický pracovník koná dohled nad žáky a studenty ve škole před vyučováním,   

po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu 

žáků a studentů z jedné budovy školy do druhé budovy školy apod. Dále také při akcích 

konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků a studentů a pobyt žáků a studentů

není škola, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích 

programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích 

organizovaných školou.

Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor 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 dozoru. Ředitel školy 

o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše. 

Ředitel školy nebo školského zařízení určuje provádění dohledu nad žáky a studenty, 

odpovídá za zajištění dohledu. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména                 

k vykonávané činnosti, věku žáků a studentů a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným 

                                                
11 ) Pokud jde o pojem „dohled“ (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem „dozor“, 
je nutné uvést, že pojem „dohled“ je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem „dozor“ je pojmem užívaným 
pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní 
výklady MŠMT).
12 Poláková H., Zákon o pedagogických pracovnících. Fakta v.o.s.2004. ISNB 80-902614-3-4.
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rizikům.13 Školské předpisy vychází v otázce dohledu důsledně z Občanského zákoníku, 

pojem dohled nad dětmi a žáky podle Školského zákona vykládáme na základě § 422 

Občanského zákoníku jako dohled nad nezletilými.

Ustanovení § 7 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví Pracovní řád                  

pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže              

a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí pojednává o dohledu nad žáky. 

Pojem dozor nad žáky a studenty je tedy opuštěn a školské předpisy i pracovněprávní 

předpisy používají většinou pojem dohled nad žáky.

4.7.2 Dozor při hromadných akcích na středních školách

Pro hromadné akce střední školy neplatí žádný předpis nebo metodický pokyn 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, zde se musíme řídit  zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 

zákon) a Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který byl vydán dne 22. prosince 

2005 pod č.j. 37 014/2005-25.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ustanoveních § 7 až 14 podmínky              

pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby 

a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí včetně zdravotní způsobilosti 

fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník. 

Podle ustanovení  § 11 a) se pak za zotavovací akci považuje i výchovně rekreační tábor      

pro děti  a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů   

se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí v § 8 až 11. Povinnosti 

pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila  a není-li taková osoba, splní tyto 

povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil.

Studenti středních škol  jsou mladiství, a tak na ně tento předpis podle mého názoru 

lze aplikovat  nebo spíše doporučuje se dodržovat.

                                                
13 § 29 odst. 2 a § 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  zákona a na § 4 Vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na § 3 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 164 odst. 1 písm. h)
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4.7.3 Dohled nad žáky a studenty

Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý 

dohled při konání mimoškolní akce. Dále je škola povinna vykonávat dozor i nad žáky 

zletilými, jsou-li přítomni na akci konané v rámci školy a to z důvodu bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky 

a studenty také výchovné působení v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku                 

a životním prostředí. 

O zajištění náležitého dohledu jednodenní akce rozhoduje ředitel školy. V případě 

konání vícedenní akce zajistí dohled nad žáky a studenty vedoucí akce, který před odjezdem 

předloží personální zajištění služeb - dozorů ke schválení řediteli školy. Při zajištění vychází   

z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, druhu akce,  věku žáků, 

studentů a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům, která před akcí vyhodnotí. 

 Vedoucí akce zajistí vyvěšení dozorů na takovém místě v objektu, aby bylo možno při 

kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná. 

Řádným výkonem dohledu se rozumí fyzická přítomnost pracovníka v úseku                

a místech, které mu byly rozpisem dohledů přiděleny, postupné procházení všech prostor, kde 

dohled vykonává a korekce chování žáků a studentů, které je v rozporu s pravidly pro jeho 

bezpečnost. V případě, že pracovník není schopen zajistit výkon dohledu, je povinen o tomto 

uvědomit příslušného vedoucího akce nebo za sebe zajistit náhradu.

Pedagogičtí pracovníci vykonávají na akci nad žáky a studenty dozor 24 hodin             

- po celou dobu jejího trvání. Rozpis služeb musí být schválen ředitelem školy, žáci a studenti

by měli být vždy seznámeni s tím, kdo za ně v danou chvíli zodpovídá. (Doporučuje se 

seznámit žáky a studenty v denním hlášení, případně vyvěšení dozorů na nástěnce 

s informacemi k celé akci). 

Dohled na akci začíná buď ve škole nebo na jiném předem určeném místě                 

před odjezdem na plánovanou akci. Je-li stanoven začátek akce mimo budovu školy, škola 

zajišťuje dozor od jejího zahájení na smluveném místě až po její ukončení. Akce končí 

návratem ke škole nebo v dohodnutém místě pro příjezd. O místu zahájení a ukončení akce 

informuje vedoucí akce rodiče předem - doporučuje se opět písemně.

Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků a studentů není škola    

ale stanoviště dopravního prostředku, kterým se žáci a studenti budou přepravovat, začíná 

dozor nejpozději 15 minut před dobou shromáždění, která je uvedena v organizačních 

pokynech. V těchto pokynech je velmi důležité uvést, že konaná akce končí příjezdem            
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v ….hodin na konkrétní stanoviště, tím končí dohled nad žáky a studenty na tomto místě 

v uvedenou dobu.

Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech 

jiných osob, dodržují žáci a studenti předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,              

dále předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech a respektují pokyny dozorujících 

dle předepsaného rozpisu.

Za seznámení žáků a studentů s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování 

odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník konající dozor. Vedoucí akce 

rozhodne o způsobu provádění dohledu nad žáky a studenty v době nočního klidu. 

Cílem dozoru na mimoškolních akcích je předcházet škodám na zdraví, majetku, 

přírodě a životním prostředí. Zároveň je nutné dohlížet na dodržování programu, režimu dne, 

dodržování  pravidel a poučení o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví. Dále sleduje, zda žáci 

a studenti dodržují pokyny vydané pro dobu nočního klidu.

Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor na akcích konat vedle pedagogických 

pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou 

v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby jsou řádně poučeny o povinnostech dozoru. 

Pedagogičtí pracovníci volí v dnešní době další dozor z řad zákonných zástupců         

či jiných zletilých osob, kteří mají kladný vztah k dětem a zároveň splňují kvalifikační 

podmínky pro danou akci. 

4.7.4 Počet osob zajišťujících dozor

Počet osob na mimoškolní akci střední školy a přítomnost zdravotníka na této akci 

záleží na rozhodnutí ředitele školy, který je plně zodpovědný za počet osob, které vysílá       

na akci.

Pro školy a školská zařízení platí jedno ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí, žáků a studentů, a to je ustanovení § 29 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Toto ustanovení je samozřejmě velice obecné.  Nehovoří o počtech 

pedagogických pracovníků, kteří mají jet jako dozor s žáky. Zdravotník na podobných akcích 

se samozřejmě doporučuje, u žáků a studentů středních škol stačí, má-li některý 

z pedagogických pracovníků kurz první pomoci, případně kurz k poskytnutí záchranné akce. 

Tyto kurzy pořádá např. Český červený kříž, NUIV, a další soukromé firmy.

Při pořádání všech akcí pořádaných střední školou, ať už jsou žáci a studenti nezletilí 

či zletilí, je nutné zajistit dostatečný počet zletilých osob s ohledem na právní předpisy           
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a na vyhodnocení možných rizik. I na středních školách se doporučuje na každých 25 – 30 

žáků a studentů nejméně jedna zletilá osoba s ohledem na náročnost a charakter činností 

během mimoškolní akce, případně další zletilé osoby zdravotně způsobilé při zvýšeném 

možném riziku. Je –li na dané akci více jak  31 žáků a studentů, je určitě nutné zajistit dozor 

minimálně dvou pedagogických pracovníků (pro zajištění řádného dozoru doporučuji, i podle 

výzkumného šetření, tři pedagogické pracovníky). Jak už jsem výše uvedla, je vhodné zvolit 

variantu dozoru z řad zákonných zástupců či jiné dospělé osoby, ale je třeba mít na paměti,   

že je nutné, aby tato osoba byla se školou v pracovněprávním vztahu.

4.7.5 Dozor při přesunu kolektivů

Při přesunech kolektivů při mimoškolních akcích - zejména pohyb po městě, silnici, 

přesuny prostředky hromadné dopravy atd.- je nutné bezpodmínečně respektovat pokyny    

(viz příloha 20, 21, 22) doprovázejících pedagogických pracovníků a pravidla silničního 

provozu.

Pedagogický pracovník žáky a studenty prokazatelným způsobem seznámí  s těmito 

pokyny před opuštěním budovy školy při jednodenní akci nebo těsně před odjezdem             

na vícedenní akci. Totéž poučení platí při všech školních výletech, lyžařských výcvicích, 

seznamovacích pobytech, zahraničních výjezdech, sportovně turistických kurzech, soutěžích, 

přehlídkách. 

4.8 Úraz

Úraz lze definovat jako poškození zdraví, které vzniká většinou náhle, působením 

vnější síly.Úrazům lze z větší části předejít prevencí, známe-li nebezpečí a rizika, která 

můžeme předvídat, my se jim svým chováním můžeme přizpůsobit a chovat se tak, abychom 

neohrozili sami sebe, ale i ostatní kolem.

Nejčastější úrazy dle výzkumného šetření: úrazy při sportu a sportovních akcích, úrazy         

na kolech, na lyžích, bruslích, ale i obyčejné  zakopnutí na výletech.

Úrazy dělíme na: úmyslné – vznikají, když někdo někomu nebo i sobě úmyslně ublíží

–    týrání, napadení,…

neúmyslné – vzniknou náhlou nepozorností

4.8.1 Úrazy žáků a studentů

Úrazem žáků a studentů je úraz, který se jim stal při vzdělávání nebo s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, tedy i při mimoškolních akcích. 
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Jedná se tedy zejména o úrazy žáků a studentů na výletech, zájezdech, exkurzích,                  

při lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti        

na soutěžích a přehlídkách.

Úrazem žáků a studentů není úraz, který se jim stane na cestě do školy a zpět, na cestě 

na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích 

konaných mimo školu.

4.8.2 Hlášení úrazu

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce 

ředitele školy. O úrazu žáka a studenta podá pedagogický pracovník informaci zákonnému 

zástupci. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán 

trestný čin nebo přestupek a jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy hlášení místně 

příslušnému útvaru Policie České republiky. 

Ředitel školy také ihned podá hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna,              

pro případy své odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví a životě žáka a studenta. O úrazu 

provede neprodleně zápis do Záznamu o úrazu (viz příloha č 25) a Knihy úrazů.

4.8.3 Evidence úrazů žáků a studentů

Střední škola je podle školského zákona povinna vést evidenci úrazů žáků a studentů 

při mimoškolních akcích. Škola nejen vede evidenci úrazů žáků a studentů, vyhotovuje             

a zasílá Záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Vedoucí zaměstnanec školy, 

jemuž byl úraz žáka nebo studenta nahlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně 

odstraněny příčiny úrazu. Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních 

předpisů14. 

S účinností od 1.4.2010 je v platnosti nová Vyhláška o evidence úrazů dětí, žáků a studentů    
( viz příloha č. 26).

4.8.4 Kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena u vedení školy. V Knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků

a studentů, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou     

a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do Knihy úrazů 

provádí:

                                                
14 § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
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 pedagogický pracovník, za jehož dozoru k úrazu došlo,

 případně vedení školy, je-li vyučující mimo budovu, například na lyžařském kurzu, 

sportovním apod., (vždy je nutné doplnění podpisu pedagogického pracovníka, za 

něhož se úraz stal),

Doporučuje se mít Knihu úrazů na vícedenních akcích s sebou. Z tohoto důvodu by mohla mít 

škola zavedeny dvě Knihy úrazů, jednu z nich určenou pouze pro mimoškolní akce, která ale 

bude nedílnou součástí.

Kniha úrazů má své náležitosti: 

 pořadové číslo,

 jméno a datum narození zraněného,

 popis úrazu a události jak ke zranění došlo,

 kým byl úraz ošetřen,

 podpis osoby, která zápis provedla (vhodné i podpisy svědků),

 případně další důležité údaje,

Pokud žáci, studenti nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola toto musí uvést 

na oznámení o úrazu, neboť je nebezpečí, že pojišťovna v takovémto případě náhradu 

nevyplatí.

4.8.5 Záznam o úrazu

Záznam o úrazu se vyplňuje na předepsaných záznamových formulářích (viz příloha 

č.25), a to bez zbytečných odkladů – bezprostředně po úrazu. Škola je povinna tento formulář 

vyplnit, jedná-li se o smrtelný úraz nebo úraz, jehož důsledkem se žák nebo student neúčastnil 

výuky, nebo nepokračoval v pobytu na mimoškolní akci.

Záznam zůstává založen u Knihy úrazů, na žádost zákonných zástupců nebo zletilých 

žáků   je vyhotoven záznam i pro ně.

Střední škola je povinna dle závažnosti zaslat záznam o úrazu svému zřizovateli, 

zdravotní pojišťovně, u které je žák nebo student evidován, ČŠI. Jedná-li se o smrtelný úraz,

ještě navíc Policii ČR.

4.8.6 Jak postupovat, stane-li se úraz

Při zahájení akce je třeba žáky a studenty poučit, že v případě úrazu jsou povinni toto 

ihned nahlásit vedoucímu akce nebo jakémukoliv pedagogickému dozoru, který zajistí 

ošetření, popřípadě odvoz k lékaři. 
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Pro případ úrazu či nevolnosti je vedoucí akce povinen mít s sebou zapsána:

 telefonní spojení na zákonné zástupce,

 pojišťovnu a rodné číslo,

 číslo smlouvy zvláštního pojištění na úraz pro konanou akci,

Je třeba zejména:

 zajistit první pomoc, ošetření, popřípadě odvoz k lékaři,

 odstranit příčiny úrazu, je-li to možné,

 nahlásit úraz vedení školy,

 informovat zákonné zástupce,

 zapsat úraz do Knihy úrazů, (ihned po návratu je-li to do 24hod., jinak zápis provede 

vedení školy na základě informací vedoucího akce, po příjezdu je nutné, aby byl zápis 

vedoucím akce podepsán),

 vyplnit Záznam o úrazu,

 informovat zdravotní pojišťovnu,

 eventuálně informovat Policii ČR,

4.8.7 Odpovědnost za škodu při úrazech žáků a studentů

Školy   odpovídají   v rozsahu   stanoveném  zvláštními předpisy žákům a studentům

za škodu, která jim vznikla  v důsledku  úrazu.  Způsob  a  rozsah  náhrady  škody  projedná 

škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem15. Při posuzování odpovědnosti 

vychází škola ze Zákoníku práce a  Občanského zákoníku.

Škola je povinna uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti při pracovním úrazu, 

ale je na zvážení ředitele školy, zda uzavře také pojištění pro případ odpovědnosti vzniklou   

na životě a zdraví žáků a studentů (dle výzkumného šetření to někteří ředitelé podceňují         

a uzavírají pojistky jen při mimoškolních akcích, těsně před odjezdem, naštěstí jich je jen      

27 % z dotazovaných).

4.8.8 První pomoc a ošetření

Škola, která pořádá akci pod záštitou školy mimo školu, zajistí, aby byly vytvořeny 

podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci16 a lékařského ošetření při úrazech a náhlých 

nevolnostech. Pedagogičtí pracovníci, kteří se účastní akcí mimo školu, by měli absolvovat 

                                                
15 Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. SAGIT  a.s., OSTRAVA 2009. 
ISNB 978-80-7208-780-8.
16 ) § 103 odst. 1 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů. SAGIT  a.s., 
OSTRAVA 2009. ISNB 978-80-7208-780-8.
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školení v kurzech První pomoci. Vedoucí akce odpovídá za vhodné vybavení  a rozmístění 

lékárniček první pomoci s potřebným vybavením17 – (viz příloha č.7). Rovněž zajistí, aby se 

zásadami poskytování první pomoci byli seznámení žáci, studenti a všichni zaměstnanci 

školy, kteří se akce účastní. Jsou-li žáci a studenti na těchto akcích ubytování v objektech, 

vedoucí akce vyvěsí na vhodném místě (informační nástěnce) seznam telefonních čísel 

zdravotnických zařízení příslušného místa, včetně zdravotnických zařízení zajišťujících 

dopravu raněných      a nemocných.

Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka či studenta, případně 

dalších okolností, zajistí vedoucí akce jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět        

do objektu. 

O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. 

Doprovodem může být pouze zletilá osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům            

a v pracovněprávním vztahu ke škole.

Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při akcích stanovuje zvláštní 

právní předpis18. 

Několik zásad první pomoci:

 zjistit, zda zraněný komunikuje, reaguje na naše slova, nebo alespoň na bolestivý 

podnět,

 pokud ani na jedno nereaguje, zjistíme jestli zraněný dýchá a má zachovanou srdeční 

akci,

 dýchání zjišťujeme přiložením úst, tváře nebo ucha před ústa a nos zraněného,

 můžeme sledovat i pohyb hrudníku – (v zimním období to lze ale velmi těžko),

 pokud zjistíme, že zraněný dýchá a má zachovalý i srdeční rytmus, pokusíme se ho 

umístit do stabilizované polohy, přikryjeme ho a komunikujeme s ním, abychom měli 

přehled o jeho stavu – až do příjezdu záchranné služby,

 pokud zraněný nedýchá, pokusíme se obnovit životní funkce – prvotně masáž srdce 

a poté dýchání z úst do úst,

 s masáží nepřestáváme až do příjezdu záchranné služby,

                                                
17 zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,  SAGIT  a.s., OSTRAVA 2009. 
ISNB 978-80-7208-780-8. § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) (zákon o bezpečnosti)
18 Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších 
předpisů
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Zabezpečení životních funkcí:

 zjistit, zda zraněný nemá postižení páteře,

 uložení do stabilizované polohy – poloha na boku, volné dýchací cesty,

 vyčistění úst a hltanu,

 masáž srdce,

 umělé dýchání,

 kontrola stavu zraněného,

 poté zabezpečíme Pravidlo 5 T:

o teplo – zraněného podložíme a přikryjeme,

o tekutiny – podáváme v malém množství, otíráme rty a obličej,

o ticho – zajistíme relativní klid,

o tišící prostředky – ošetříme zranění a pokud to stav dovolí, podáme léky          

tišící bolest,

o transport – co nejrychleji zavoláme záchrannou službu a zajistíme transport,

Je velmi prospěšné pro každou střední školu, aby v rámci DVPP nechala vyškolit 

alespoň jednoho pedagogického pracovníka z poskytnutí první pomoci. Mělo by se jednat      

o pracovníka, který se nejčastěji účastní mimoškolních akcí v rámci školy. Půjde 

pravděpodobně o učitele tělesné výchovy. Na těchto kurzech se jednotliví pracovníci učí 

nejen zásady poskytování první pomoci, ale i jednoduché vyšetření zraněného. Zároveň         

se seznamují s ošetřením zlomenin, jak zastavit krvácení, co dělat, je-li zraněný v bezvědomí, 

pomoc při zasažení elektrickým proudem, při popáleninách, při otravě. Výstupem je certifikát 

a doklad o složení zkoušek z první pomoci.

4.8.9 Obsah lékárničky

Vzhledem k tomu, že charakter jednotlivých akcí je různý, počet žáků, studentů           

a počet pedagogického dozoru je také pokaždé jiný, tak žádný bezpečnostní předpis vybavení 

lékárničky blíže nespecifikuje. Vybavení lékárničky první pomoci má totiž reagovat             

na provedení prevence rizik na místě, akci, kde je lékárnička umístěna, nebo na jakou akci     

ji vedoucí bere s sebou. Lékárnička je preventivní opatření pro případ úrazů a jaké úrazy       

se mohou vyskytovat, to je výsledek zhodnocení všech rizik možného ohrožení života nebo 

zdraví žáků, studentů a zaměstnanců.

Obecně závazným předpisem máme pouze stanoveno vybavení lékárničky               

pro automobily. Návodem nám může posloužit pouze ,,Minimální rozsah vybavení lékárničky 
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pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě v příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb.,      

- o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecně se má za to, že vybavit lékárničku první pomoci je odpovědnost ředitele školy.       

Při konání mimoškolní akce doporučuji poradit se s lékařským dozorem, zdravotníkem 

i vedoucím akce, neboť ti často znají nejlépe prostředí, ve kterém se budou žáci a studenti

pohybovat, znají zdravotní rizika, protože jsou to nejčastěji lidé, kteří mají několik podobných 

akcí za sebou. Podle toho také posoudí rizika, která se  mohou vyskytovat a v rámci jejich 

prevence vybaví i  lékárničku první pomoci. V příloze č.7 uvádím nejdůležitější přípravky      

a zdravotnický materiál, jejichž seznam jsem získala na základě informací učitelů, kteří se 

účastní akcí a na základě doporučení lékařky pro děti a dorost v Litoměřicích.

4.8.10 Sledování úrazovosti žáků a studentů

Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků a studentů, při sledování 

celkové školní úrazovosti, ať už ve škole nebo při akcích konaných mimo školu a rozborů 

jejich příčin využívá škola, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů a to k prohloubení preventivní činnosti              

v anonymizované podobě.

Na počátku každého nového školního roku zasílají všechny střední školy Výkazy        

o úrazovosti za uplynulý školní rok, které slouží k vyhodnocování a k evidenci statistik 

úrazovosti žáků a studentů.

4.9 Kontrolní činnost při mimoškolních akcích

Dodržování podmínek a poučení pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů

kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů             

v oblasti prevence rizik, ale také jednotliví vedoucí akcí, kteří jsou jmenováni ředitelem.

Pedagogičtí pracovníci konající na akci dohled, kontrolují a vyžadují dodržování 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů, jakož i dodržování pokynů 

a všech poučení pro žáky a studenty.

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů       

při mimoškolní akci a s ním přímo souvisejících činnostech (plavání, bruslení, hry v terénu, 

apod.) a při poskytování školských služeb provádí i Česká školní inspekce, orgány ochrany 

veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních právních předpisů.
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Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při mimoškolních činnostech 

organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první 

pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti .

4.10 Zvláštní pravidla při některých činnostech

Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována 

další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při koupání, lyžařském výcviku, sportovních        

a turistických akcích, při exkurzích, přehlídkách, apod. 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, 

žáky i studenty. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků a studentů. Žáci jsou 

seznámeni se zvláštními bezpečnostními předpisy, které respektují a dodržují.

Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii. 

Při pohybových a sportovních činnostech na všech akcích se účastníci řídí 

ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost

danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky místa pobytu         

a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů a odborných soutěžích a exkurzí.

Při přípravě sportovních a jiný činností, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví,       

se žáci a studenti řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák či student 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 například náramky, 

hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žáci a studenti tyto 

předměty nenosí ve dnech , kdy probíhají tyto činnosti, případně je odkládají na určená místa. 

Pokud tyto předměty nelze sejmout musí být alespoň přelepeny páskou. 

Žáci a studenti používají sportovní oděv a obuv určenou k dané akci, mají výstroj 

podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku 

kontroluje. Na odborné soutěže používá nářadí a náčiní schválené vedoucím akce, případně 

navržené organizátory soutěže. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném   

a použitelném stavu. 
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4.11 Zajištění vybraných mimoškolních akcí

4.11.1 Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvikový kurz neodmyslitelně patří ke školám, ať už základním nebo 

středním. Já sama lyžuji od čtyř let, ale v dnešní době se tomuto sportu nevěnuji a bohužel ani 

s žáky naší školy na hory nejezdím. Nicméně cítím potřebu konat takovéto kurzy, neboť

většina rodin v dnešní době především z finančních důvodů tento zimní sport neprovozuje. 

Někteří zákonní zástupci jsou ale ochotni financovat alespoň lyžařský kurz svému dítěti, 

(pokud škola pořádá). Je třeba zároveň poukázat i na skutečnost, že by se měli těchto 

výcvikových kurzů účastnit především nelyžaři, neboť jak praví pořekadlo: ,,Co se v mládí 

naučíš, ve staří jako když najdeš.“ Ve starším věku si více uvědomujeme míru rizika i trochu 

ostychu, a tak bychom s tímto sportem měli začít jako děti. Toto je jeden z hlavních důvodů, 

proč vedení naší školy tyto kurzy i přes mnohá úskalí pořádá. 

Lyžařský kurz neodmyslitelně patří k předmětu tělesná výchova s cílem naučit žáky    

a studenty základní lyžařské úkony, seznámit je s pobytem a životem na horách, upozornit   

na nebezpečí hor v zimě. Některé školy, které mají hory na dohled, mohou organizovat 

lyžařské kurzy v místě bydliště, případně kratším dojížděním v okolí. Odpadne zajištění 

ubytování, dozorů a stravování. Ty školy, které nemají vhodné a příznivé podmínky               

– sněhové a terénní, musí odjíždět za krásou hor jinam.

Výstupy výzkumného šetření:

Jak již bylo nastíněno, v poslední době klesá zájem o lyžařské kurzy jak ze strany žáků

a studentů, tak i ze strany školy. Příčinou jsou především důvody :

 finanční,

 vysoká rizikovost,

 není vypracovaná kompletní legislativa k zajištění bezpečnosti,

Na hory se tak pouští pouze zasvěcení nadšenci, kteří mají kladný vztah k horám, 

sněhu a rádi učí lyžovat svěřené žáky a studenty, a zvláště podle osobního výzkumu patří 

k rizikovým akcím školy. I když si pedagogičtí pracovníci tato rizika pravděpodobně plně 

uvědomují, navíc bez ohledu na strávený osobní čas a honorář, je k této akci vyburcuje krása 

hor, radost o kterou se mohou podělit se svými žáky a studenty na lyžích či snowboardech.

Příprava, organizace, zabezpečení, průběh  a samotná realizace je opět                        

na managementu školy, i když je ředitelem jmenován vedoucí lyžařského výcviku, klíčovou 

odpovědnost nese ředitel školy. Vedoucí kurzu sice nesou částečnou odpovědnost, nezbývá 
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než jen, aby doufali, že se všichni vrátí v pořádku, snad maximálně jen se zlomenou lyží. 

Úrazy žáků a studentů jsou vždy velmi nepříjemné, někteří rozumní zákonní zástupci berou 

zlomenou ruku či nohu jako úraz na lyžích možný. Bohužel se však setkáme s i takovými, 

kteří se za každou cenu snaží někoho obvinit, nejčastěji školu, případně samotného 

instruktora. Hledá se viník, zanedbání některé povinnosti, opomenutí či nevědění.

Pro zajištění lyžařského výchovně vzdělávacího kurzu v současné době není žádná 

konkrétní legislativa, která by pomohla vedoucímu kurzu zajistit zdárný průběh akce, 

bezpečnost a ochranu zdraví všech zúčastněných a v neposlední řadě i ochranu právní. Zde 

bych chtěla napsat několik dobrých rad jak pro ochranu žáků a studentů, o které se 

bezpochyby rodiče bojí, tak i pro ochranu instruktorů a pedagogického dozoru. Je spousta 

pracovníků, kteří již mají s výcvikem své zkušenosti, ale je i spousta začínajících pracovníků, 

kterým by měla tato má práce podat  pomocnou ruku .

Zajištění lyžařského výcviku před samotným odjezdem

 Personální zabezpečení

 vedoucím lyžařského kurzu – určuje ho ředitel školy, který též schvaluje plán 

výcviku, je seznámen s povinnostmi vyplývajícími z funkce vedoucího LV:

- řídí práci a činnost instruktorů kurzu a jiných pracovníků,

- zodpovídá za řádnou organizační přípravu kurzu – plány, režim dne, organizační 

pokyny, které předkládá ke schválení řediteli školy,

- zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků a studentů o předpisech a pokynech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů,

- při realizaci kurzu řídí činnost, dbá na dodržování stanoveného programu praktické 

i teoretické části kurzu,

- může zastávat zároveň funkci instruktora,

 instruktor 

- kvalifikovaný pedagogický pracovník, který absolvovat kurz „instruktora školního 

lyžování“ příp. „snowboardingu“ nebo má odborné vzdělání z VŠ obor tělesná 

výchova,

- případně tuto pozici obsadit externisty, kteří toto oprávnění mají a mají pozitivní 

vztah nejen k horám, ale i k žákům a studentům,

- jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy před pořádáním kurzu,
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- lyžařský výcvik provádí instruktor sám na lyžích, při snowboardovém výcviku má 

sám snowboard,

 zdravotník

- péči o zdraví účastníků je povinen zajisti vedoucí kurzu nebo instruktor, který má   

pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci (doporučuje se, 

účastní-li se kurzu více než 30 žáků, je potřebné ustanovit zdravotníka19, u žáků           

a studentů středních škol je nutná přítomnost alespoň jednoho dozoru s kurzem první 

pomoci),

 - doporučuje se zabezpečit další pedagogický dozor při vyšším počtu žáků a studentů 

(nad 30 účastníků),

 Technické vybavení – lyžařská výstroj

 - pro zajištění správného technického vybavení žáků a studentů potřebného 

k lyžařskému výcviku je třeba vystavit všem účastníkům seznam vhodných pomůcek 

a seznam povinných pomůcek – (viz. příloha č.10),

- u zletilých žáků se při lyžařském výcviku na základě hodnocení rizik 

doporučuje používání lyžařských ochranných přileb, u žáků nezletilých je   

používání ochranné přilby povinné!

- z hlediska zvýšení bezpečnosti však doporučujeme, aby ředitel školy zadal 

používání ochranné helmy jako povinné pro všechny účastníky bez ohledu     

na věk,

 Soubor dokumentů, které je třeba odevzdat před odjezdem na LV 

 doklad o odborném seřízení vázání v servisu - před výjezdem musí každý žák           

a student odevzdat vedoucímu kurzu (mé doporučení i na základě rozhovorů 

s jednotlivými zástupci škol - nikdy se nespokojit s pouze, byť i podepsaným, 

prohlášením zákonných zástupců, že lyže jsou v pořádku),

 další dokumenty a prohlášení zákonných zástupců – zákonní zástupci žáka                

a studenta předkládají před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu 

schopném absolvovat lyžařský výcvik – (viz. příloha č.2),

                                                
19 §11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
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 při poučení o škodlivosti kouření a alkoholu a zákazu užívání těchto látek na LV je 

třeba brát v úvahu, že se ho účastní nejčastěji žáci prvních nebo druhých ročníků, 

kteří jsou jednak ve věku, kdy je láká pokušení ,,zkusit to“, jednak přišli do nového 

kolektivu a ,,chtějí se předvést a nebo zapadnout do kolektivu“,

 před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou 

(jednorázové úrazové připojištění žáků a studentů, vedoucí kurzu a instruktoři pak 

pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání),

Další doporučení: umožnit lyžařský výcvik pouze žákům a studentům ukázněným, nemající 

žádné vážné kázeňské problémy. Sníží se tím riziko možných problémů, které by z této 

skutečnosti mohly vyplývat. Pokud se rozhodneme vzít s sebou kohokoli, zvyšujeme tím 

riziko úrazu. Chování žáků a studentů na lyžařských kurzech je v dnešní době jiné, než třeba 

před deseti lety.

Zajištění bezpečného průběhu lyžařského výcviku

Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých 

tratích. 

Žáci musí být po příjezdu informováni o zásadách pohybu na sjezdovce (ať už v roli 

sjezdaře, běžkaře, či turisty), viz příloha č. 24:

 nepřeceňujte své síly (instruktoři nepřeceňují síly své ani žáků a studentů, pro první 

jízdy vyberou mírnější svah),

 jezdi opatrně – neohrožuj zdraví vlastní ani ostatních,

 hlídej i lyžaře kolem sebe, aby nedošlo ke srážce – pokud se rozjíždíš, ohlédni se       

za sebe, abys někomu nevjel do cesty,

 jezdi pouze tak rychle, abys dokázal v případě nutnosti bezpečně zastavit,

 pokud zastavuješ na sjezdovce, vyber si místo u kraje a zároveň viditelné                   

(ne pod převisem),

 v případě potíží opusť ihned sjezdovku, nezůstávej stát uprostřed sjezdovky (nezouvej 

si boty, nerovnej lyže apod.),

 pokud potřebuješ jako turista vyšlapat sjezdovku, drž se při kraji a stále sleduj pohyb 

sjezdařů před sebou, abys mohl v případě nutnosti včas zareagovat,
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Před vstupem na sjezdovku, trať apod. si instruktor vždy ověří, jestli žáci a studenti

znají smluvená znamení, signály, zda znají místo dojezdu – cíl, na kterém se každý 

bezpodmínečně zastaví.

Je nutné, aby si instruktor uvědomil, že žádný přestupek nebo nedodržení pokynu 

nesmí prominout, protože by mohlo dojít k vážnému úrazu nebo i ohrožení samotného života.

Při lyžařských kurzech žáci a studenti využívají i vleky a lanovky. Je nutné žáky vždy 

seznámit s provozním řádem vleků a lanovek, jak se mají chovat, jak těchto využívat:

 řiď se pokyny obsluhy,

 dbej všech pravidel bezpečnostních předpisů o jízdě na lanovkách a vlecích,

 dbej všech pravidel FIS pro chování na lyžařských tratích – (viz příloha č.24),

 ve frontě nepředbíhej, nestrkej se,

 nevstupuj do dráhy předčasně – pouze na pokyn,

 na vleku či v lanovce se nenakláněj, neposkakuj, seď řádně zakotven či připoután,

 upadne-li ti rukavice, lyže, hůlka apod. na sedačkové lanovce – nenahýbej se, 

nevykláněj, počkej až do cílové stanice a vyčkej na další pokyny instruktora,

 upadneš-li na vleku (kotva, poma,…) nebo ti vypadne lyže, pokus se bezpečně 

vystoupit, přemísti se na okraj sjezdovky a vyčkej na příjezd instruktora,

 upadne-li ti rukavice, hůlka apod. na vleku (kotva, poma,…) popros lyžaře za sebou, 

zda by se nepokusili předměty zvednout a dovézt ti je do cílové stanice, vystup            

a vyčkej do příjezdu instruktora a dalších pokynů,

 dbej pokynů Horské služby a výstražných značek,

Doporučení pro rozdělování žáků do družstev dle úrovně, výběr místa a další aktuální 

podmínky pro konání kurzu:

Žáci a studenti jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. 

Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by 

byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva začátečníků. Tato hlediska jsou 

dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích                       

a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. 
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Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje 

vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem20. 

Pro výběr místa volíme nelavinové svahy s přiměřeným sklonem svahu, který 

odpovídá schopnostem jednotlivých lyžařů. Zásadně nepoužíváme neudržované svahy, ale jen 

svahy udržované, upravené a přístupné veřejnosti. Terén pro výcvik volí instruktoři podle 

zdatnosti a stavu sněhu, zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, 

zvláště s bezpečným dojezdem.

Zpravidla třetí den lyžařského kurzu je z hlediska zdravotního zařazen odpočinkový 

půlden s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku21.

Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod -12° C apod.)      

se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

Doporučení pro běžeckou část kurzu:

Při výcviku běžeckého lyžování (výletu) musí být žáci a studenti seznámeni               

se specifickými pravidly:

 řiď se pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele,

 v závěru skupiny jede vždy zkušený lyžař,

 ve skupině  udržuj pravidelné odstupy,

 při snížené viditelnosti zkrať odstup až na dotek,

 skupina v průběhu akce provádí pravidelně překontrolování počtu účastníků (totéž     

se provádí při jejím zakončení),

O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný 

zástupce ubytovacího zařízení.

Snowboarding a jiné zimní sporty:

Na základě opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22, 

kterým se vydává Rámcový vzdělávací program se může pro posílení pohybových dovedností 

zařadit lyžování, snowboarding, bruslení, běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové 

lyžování, pohyb v zimní horské krajině, jízda na vleku,  a další zimní sporty podle podmínek 

školy.

                                                
20 § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
21 § 8 odst.2 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce, ve znění pozdějších 
předpisů
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Do programu lyžařského kurzu je tedy možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud 

jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě               

na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi 

účastníky obou výcviků. Instruktoři snowboardingu musí mít platné osvědčení opravňující je 

k výkonu tohoto výcviku. 

Školský zákon ani jiný prováděcí předpis nestanovuje žádné bližší podmínky, protože 

podle nových RVP je vše zcela ponecháno na rozhodnutí ředitele školy. Lyžařský výcvik      

se tedy může konat i v místě školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. V případě,            

že nejsou vhodné sněhové podmínky, ani terén nevyhovuje, ani v blízkém okolí, může ředitel 

školy rozhodnout o konání těchto sportovních aktivit v horských a podhorských oblastech.

Vzhled k tomu, že žádná bližší právní úprava neexistuje, je třeba aby podmínky            

a pravidla dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů stanovil ředitel sám.     

Při výše jmenovaných zimních sportech je tato odpovědnost ředitele školy dvojnásobně těžší.

4.11.2 Soustředění a exkurze

Školské předpisy ani jiné předpisy neupravují výslovně bezpečnost a ochranu zdraví 

při krátkodobých soustředěních, soutěžích a přehlídkách. Nutno totiž podotknout, že školské 

předpisy pojednávají o bezpečnosti a ochraně zdraví pouze při lyžařském výcviku                    

a o sportovně turistickém výcviku v Metodickém pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti        

a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 37 014/2005-25. Ostatní předpisy o této 

problematice mlčí.

Na rozdíl od školských předpisů však předpisy hygienické se otázkou pobytu dětí         

a žáků při akcí zabývají velice podrobně. Základ právní úpravy nalezneme v samotném 

zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nicméně 

další podrobnější úprava je obsažena ještě ve Vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, a ve Vyhlášce            

č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven      

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Pod pojmem zotavovací akce však podle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumíme 

organizovaný pobyt 30-ti a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem 

je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti 

nebo dovednosti. Nicméně je to alespoň částečně možné využít i pro žáky a studenty středních 

škol, neboť je můžeme považovat za mladistvé, i když starší 15ti let.
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Pokud jde o pobyt na kratší dobu než pět dnů nebo pokud jsou tito žáci starší než 15-ti

let,  pak se jedná o tzv. jinou podobnou akci pro děti (podle § 12 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví.) Podle tohoto ustanovení pak musí osoba, která akci pořádá, 

zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických 

osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3, tj., že s žáky musí být jako dozor 

nebo zdravotník osoba k této činnosti zdravotně způsobilá. Dále, že fyzické osoby činné      

při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky 

závažných.

Pokud se týká lékařského posudku o zdravotní způsobilosti žáka a studenta                   

k zotavovací akci, tak to Zákon č. 258/2000 Sb. vyžaduje jen k zotavovacím akcím                

a ke školám v přírodě. K takzvaně jiným podobným akcím se výslovně zdravotní posudky 

nevyžadují, ale rozhodně to lze v každém případě doporučit. 

Zákonný zástupce dítěte nebo zletilý žák a student pak před odjezdem předá 

vedoucímu akce čestné prohlášení, že žák ani plnoletý student nejeví známky akutního 

onemocnění (například horečky nebo průjmu) a že ve 14ti kalendářních dnech před odjezdem 

na mimoškolní akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním 

nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

 V neposlední řadě je třeba požadovat, aby každý žák a student měl u sebe na akci    

pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení průkaz své zdravotní pojišťovny a znal své 

rodné číslo.Toto lze využít především pro mladší žáky středních škol (1.ročníky) nebo        

pro žáky středních škol s lehčím stupněm mentálního postižení, tj. žáky učící se v oborech 

,,E“.

Exkurze, které jsou zařazeny do programu během tematických kurzů, se řídí stejnými 

pravidly, navíc pravidly a poučeními na příslušném kurzu.

Na středních odborných školách a učilištích jsou exkurze zaměřeny tematicky           

do jednotlivých předmětů v ŠVP a jsou nejčastěji uskutečňovány v rámci jednodenní akce. 

Exkurze podle výzkumného šetření koná 97 % škol, čili patří mezi nejčastější akce středních 

odborných škol. Vzhledem k tomu, že se tedy jedná nejčastěji o jednodenní akci, řídí            

se stejnými pravidly jako jednodenní výlet žáků a studentů.

Při exkurzi žáků a studentů v navštívené firmě či společnosti je třeba dodržovat 

pokyny provádějící osoby, dále bezpečnostní a ochranná opatření platící za branami firmy. 
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4.11.3 Soutěže a přehlídky

Pokud škola vysílá žáky a studenty na soutěž nebo přehlídku, zajišťuje jejich 

bezpečnost a ochranu zdraví po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným 

zástupcem žáka nebo studenta nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost        

a ochranu zdraví žáků a studentů organizátor.22

Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky a studenty organizátor 

soutěže, ale pedagogický dozor musí zůstávat stále s žáky. Organizátor vyhlašuje počátek       

a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast žáků a studentů

poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením, zařízením jiných 

soutěžních míst   a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji žáků            

a studentů.

U sportovních, uměleckých, odborných a jiných soutěží, kde to jejich charakter 

vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, (se kterým je předem škola seznámena) zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů vysílající škola v plném rozsahu, pokud se opět 

se zákonným zástupcem nedohodne jinak.

Vozíme –li žáky a studenty na soutěže mimo své město, (některé školy pořádají 

soutěže, na které zvou stejně odborně založené školy i z větší dálky) a k přepravě žáků           

a studentů používáme  školní vozidlo, musíme nutně dodržovat několik zásad:

 vozidlo musí být pojištěno nejen základním pojištěním, ale i pojištěním pro přepravu 

žáků a studentů,

 řídí-li vozidlo pedagogický pracovník, hovoříme o ,, řidiči referentovi,“ a organizace 

musí vypracovat dopravně provozní řád, z kterého je tento referent k řízení 

motorového vozidla proškolen,

 řidič dodržuje pravidla silničního provozu,

 v autě vedle spolujezdce sedí osoba starší 12ti let (u SŠ je to splněno),

 všechny přepravované osoby v autě musí být řádně připoutané, včetně zadních 

sedadel, vzdálenost do cíle nerozhoduje,

 žáci a studenti s řidičem, není-li to nevyhnutelně nutné, za jízdy nehovoří,

                                                
22

vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání
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4.11.4 Školní výlety a odborné exkurze 

Školní výlety organizuje třídní učitel a plní funkci relaxační, sociální a poznávací, 

některá literatura uvádí i funkci výchovnou a výukovou.

Žáky a studenty je možno uvolnit na školní výlet z jednoho až tří dnů školního vyučování 

ročně. Třídu doprovází jeden pedagogický pracovník školy na dobu jednoho dne, není-li více 

jak 20 – 25 žáků. Účastní-li se  více jak 25 žáků či studentů a doba výletu je i přes 1 noc         

a více, může být uvolněn pro doprovod třídy další pedagogický pracovník školy. Je také 

možné domluvit si další doprovod z řad rodičů a přátel školy. Tito musí ovšem podepsat 

řádně u ředitele školy pracovně právní vztah k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků     

a studentů, dodržování pravidel a úkonů na pořádané akci.

Výlet třídy schvaluje ředitel školy, třídní učitel předloží řediteli program, cíl, režim 

dne, termín konání, místo pobytu. Je-li výlet spojen s exkurzí – připojí třídní učitel název 

firmy, v které se exkurze koná.

Exkurze pořádají především učitelé jednotlivých předmětů a plní především funkci 

poznávací a výukovou. Exkurze by měl doporučit nejen učitel odborných předmětů,             

ale i předmětová komise. Doprovod je uvolněn podle stejných pravidel jako u školního výletu. 

O tom, že žáci a studenti musí být před odjezdem na každou akci, ať je to jednodenní 

výlet nebo třítýdenní pobyt na soustředění, soutěži, přehlídce a exkurzi, řádně poučeni            

a že o tom musí být proveden záznam (nejlépe v třídní knize nebo v záznamovém archu,      

ke kterému jsou opět jako příloha dány pokyny) asi není pochyb. Žákům a studentům by měla 

být znovu zopakována především disciplína chodců a měli by být seznámeni s bezpečností   

při ubytování apod., přitom je možno se inspirovat v metodickém pokynu MŠMT, ten sice 

není pro školy závazný (je závazný jen pro školy zřízené přímo MŠMT), ale ostatní školy    

ho mohou používat podpůrně. Jinak se můžeme řídit platností vyhlášky č. 263/2007 Sb., 

kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí, ve které se pojednává o dozoru nad žáky a studenty.

4.11.5 Zahraniční zájezdy

Zahraniční zájezdy středních škol jsou směrovány na státy mluvící jazyky, v kterých 

se mají jednotliví účastníci zdokonalit – tedy na jazyky, kterým se žáci a studenti učí. Mají 

podle ŠVP plnit funkci výukovou – procvičování komunikace. Žáci a studenti mají dále 

poznat kulturu státu, jehož jazyk se učí. Zároveň se učí orientaci v cizím prostředí, řeší 

problémové situace v cizím jazyce (zeptat se na cestu, poprosit o pomoc apod.).
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Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při zahraničních 

výjezdech, které organizuje v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. 

Zařadit mezi účastníky výjezdu do zahraničí může vedoucí akce pouze ty žáky a studenty, 

kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce, a kteří mají uzavřené pojištění 

odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh 

v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie Evropský průkaz 

zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále předloží platný občanský 

průkaz  nebo cestovní pas.

(Doporučuji pořídit kopie jednotlivých výše uvedených dokumentů a vozit při jakémkoli 

opuštění objektu, kde jsou žáci a studenti ubytováni).

Vedoucí akce se řídí a domlouvá veškeré podrobnosti s delegátem cestovní agentury.

O konkrétních opatřeních a poučeních žáků a studentů, případně jejich zákonných 

zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný všemi jeho 

účastníky. Přiměřeně se použijí ustanovení o dozoru nad žáky a studenty a zvláštní pravidla 

při některých činnostech. 

4.11.6 Sportovně turistický kurz

Sportovně turistické kurzy musí být také zařazeny v ŠVP nebo v Plánu školy, kde by 

mělo být zaznamenáno, k jaké tematice se bude kurz vztahovat. Podle výzkumného šetření   

se školy zaměřují převážně na cyklistický kurz, i když na některých školách provozují i jiné 

sportovní kurzy. Kurzy jsou zaměřeny především na rozvoj pohybových dovedností žáků        

a studentů, rozvoj jejich zdatnosti. V rámci enviromentální výchovy se žáci a studenti 

seznamují i s pohybem v přírodě, učí se vztahu k životnímu prostředí.

Sportovně turistický kurz opět schvaluje ředitel školy, kde vyžaduje od vedoucího 

akce předložení – místo a čas pobytu, plán a program, případně další dokumenty obdobné 

mimoškolním akcím.

Před zahájením kurzu vedoucí akce poučí účastníky o vhodné výstroji na kurz podle 

tematického zaměření. Před nástupem na kurz je pedagogickým pracovníkem provedena 

kontrola výstroje, neboť bez potřebného vybavení a bezpečného technického zajištění 

nemohou být žáci a studenti do kurzu přijati.

Zákonní zástupci žáka či studenta předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák 

nebo student zdravý. Rovněž se doporučuje před zahájením  kurzu  sjednat pojistnou smlouvu 

s pojišťovnou (jednorázové úrazové připojištění žáků a studentů, pojištění pedagogických 

pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání). 
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Kurz vede vedoucí akce - pedagogický pracovník, který odpovídá za činnost 

instruktorů. Řídí jejich činnost a kontroluje dodržování programu. Zároveň kontroluje 

dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Pedagogičtí pracovníci              

a instruktoři dbají na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní 

stav žáků a studentů. Během kurzu (výletu) přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas         

a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek. 

Pořádají-li instruktoři samostatně se svými družstvy výpravy, musí o trase a časovém 

plánu výletu být informován vedoucí kurzu, popřípadě odpovědný zástupce ubytovacího 

zařízení.

Žáci a studenti se dělí do družstev podle výkonnosti a svých možností. Družstvo má 

nejvíce 15 žáků nebo studentů, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven 

pro některou činnost počet nižší. Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet 

družstev. Kurzy s počtem do 30 žáků nebo studentů musí doprovázet tři zletilé osoby, které 

jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž 

minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. 

Při horské turistice pedagogický pracovník seznámí žáky a studenty s možným 

nebezpečím hrozícím v horách. Při horských túrách je důsledně respektován momentální 

zdravotní stav žáků a studentů, aktuální podmínky (zejména povětrnostní), značení a pokyny 

Horské služby. 

Před začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovědného 

zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu. 

Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje, eventuální zdržení. 

Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků a studentů vždy nejméně dvě zletilé 

osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

Pokud je v programu lyžařského kurzu zařazen i horolezecký výcvik pro začátečníky, 

včetně základního kurzu, vede jej pedagogický pracovník, který odpovídá za činnost 

instruktora - člena Českého horolezeckého svazu při dodržení všech pravidel k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem. 

Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický 

stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků a studentů              

o pravidlech silničního provozu, bez jejichž znalostí se žáci a studenti nemohou kurzu 

zúčastnit. 

V silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí 

družstva. Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků      
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a studentů, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci 

cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá 

osoba.

Jedním z nejdůležitějším faktorů při cyklistickém kurzu je ochrana hlavy. Zranění 

hlavy při cyklistice je nejčastější a na následky úrazu hlavy umírá dle statistik 75 % cyklistů.

Pokud mají cyklisté přilbu, hrozí jim až 8x menší nebezpečí, že utrpí vážné poranění hlavy. 

4.11.7 Seznamovací kurz

Seznamovací kurz je organizovaný pobyt žáků či studentů 1. ročníků střední školy    

na dobu 2-3 dnů, jehož účelem je sjednotit formálně vytvořenou skupinu, zlepšit adaptaci 

žáků a studentů při přechodu na střední školu, popřípadě navození impulzů ke stmelení 

kolektivu. Třídní učitel může získat informace o vlastnostech žáků a studentů, o jejich 

znalostech a dovednostech, přizpůsobivosti v kolektivu.

Seznamovací kurzy se konají v prvním týdnu v září, ubytování bývá nejčastěji           

ve stanech či chatkách, v campech či jiných tomu podobných zařízeních.

Osoba, která pořádá ,,seznamovací akci“, je povinna zajistit její umístění v takovém 

tábořišti, kde je dostatek zásobování pitné vody, odstraňování odpadků a splaškových vod      

v souladu s hygienickými požadavky. 

Třídní učitel, který bývá vedoucím akce, je povinen před odjezdem zkontrolovat         

u majitele campu, zda  dodržuje hygienické požadavky na prostorové a funkční členění chatek 

a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, stravování (pokud není zajištěno v jiném 

objektu či zařízení) a další pravidla upravená prováděcím právním předpisem. Prováděcí 

právní předpis dále stanoví, které potraviny nesmí osoba provozující stravovací služby 

podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené 

prováděcím právním předpisem.

4.12 Sportovní aktivity konané na mimoškolních akcích

4.12.1 Koupání na školních akcích (výletech, seznam. kurzech, apod.)

Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.23

Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí 

                                                
23 § 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny, ve znění pozdějších 
předpisů
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prostor, kde se žáci a studenti mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl 

přehled o počtu koupajících se žáků a studentů ve skupině. Skupina na jednoho 

pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků či studentů. V průběhu a po skončení 

koupání je několikrát kontrolován počet žáků a studentů.

Účastní li se školní akce i žák či student, který neumí plavat a koupání je v rámci 

programu, věnuje mu zvláštní péči vyučující  - pedagogický pracovník, který se chce 

dobrovolně, na žádost žáka či studenta, pokusit naučit ho plavat. Provádí tuto výuku pokud 

možno odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody a  má na starosti pouze tohoto žáka. 

Dozor nad ostatními musí provádět jiný pracovník. Pokud v celém průběhu koupání nemůže 

být zachován náležitý přehled o všech jeho žácích (účastnících), pedagogický pracovník 

koupání a jakýkoliv pobyt ve vodě přeruší.

Jsou-li na mimoškolní akci přítomni žáci či studenti se zdravotním postižením 

připadají na jednoho pracovníka nejvýše čtyři žáci.

Při koupání nepodceňujeme nebezpečí, nepřepínáme síly, nedovolíme žákům              

a studentům ,,dokazování dobrých plaveckých schopností.“

Dodržujme:

 do vody žádný žák či student nejde nikdy sám,

 nedovolíme žákům a studentům plavat do blízkosti plavidel a plavební dráhy,           

ani na lodičkách či člunu,

 do vody nepustíme žáka a studenta, je-li rozpálený, uhřátý nebo unavený,

 nedovolíme žákům a studentům plavat a skákat do vody, kterou neznáme a nevidíme 

pod hladinu,

 upozorníme žáky a studenty, chytne-li je křeč, vylezou co nejrychleji z vody nebo 

začnou ihned volat na spolužáka či dozor,

 jsou-li žáci a studenti unaveni, nepustíme je do vody vůbec,

 dozor provádí jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu,

4.12.2 Bruslení

Na mimoškolních akcích organizovaných školou je v rámci rozvoje pohybové 

obratnosti zařazováno do sportovních aktivit také bruslení na ledě, na in-line bruslích, kde    

za bezpečnost žáků a studentů odpovídá dohled konající pedagog, který musí před zahájením 
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posoudit kvalitu bruslící plochy, případně i ochranných mantinelů. V případě bruslení           

na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti. Doporučuje se ověřit.

Žáci a studenti bruslící na in-line bruslích používají ochranné prostředky zmírňující 

následky pádů (chrániče na kolena, lokty, rukavice, přilbu). Jezdí pouze na místech k tomu 

určených, tedy mimo silniční komunikaci. Pohybujeme-li se z žáky a studenty na bruslích     

ve večerních hodinách, používáme reflexní pásky.

Některé školy zařazují na seznamovacích kurzech i jízdu na skatu – skateboarding, 

které se čím dál častěji stává symbolem mladé generace. Jízda se musí provádět na k tomu 

určených místech, aby nedocházelo ke srážce s ostatními skatery a chodci, nejlépe                

ve skateparku. Skateboardy musí být kvalitní (jejich vybavení je dnes na vysoké úrovni –

kvalitní kolečka) a nepoškozené. Při jízdě používat vždy ochranou přilbu a chrániče.

4.12.3 Hra na hřišti s umělým povrchem

Sportovní povrch hřiště je určen ke kolektivním a individuálním míčovým hrám, které 

jsou také  velmi atraktivní činností. Pro dobrou kvalitu sportoviště a bezpečnost se doporučuje 

nejprve projít s žáky a studenty celý hrací prostor a odstranit z povrchu všechny ostré a hrubé 

částice, které by mohly být příčinou zranění všech ,,sportovců“. Ostré a hrubé částice            

by mohly vést k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu. Je zakázáno pohybovat           

se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry, kopačky s kovovými hroty), 

manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, lední hokej a jiné 

činnosti.

Při jakémkoli porušení celistvosti povrchu je nutno tuto závadu ihned nahlásit správci 

hřiště nebo majiteli hřiště.
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5 Vlastní výzkum

5.1 Zaměření a cíle výzkumu 

Ve své řídící funkci jsem se za poslední roky potýkala s nedostatkem informací k zajištění 

BOZP ve školách při mimoškolních akcích. Při výjezdu žáků a studentů na tyto akce jsem 

vždy hledala v zákonech, vyhláškách, nařízeních, pokynech a zabralo spoustu času ověřování, 

hledání apod. K zjištění a k porovnání, jak jsou na tom ostatní ředitelé a zástupci středních 

škol a jakým způsobem zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při mimoškolních akcích, jsem 

provedla výzkumné šetření, v němž bylo osloveno 78 respondentů. 

Cílem výzkumu bylo zjistit a prokázat na jaké úrovni je zpracovaná bezpečnost žáků    

a studentů na středních školách při mimoškolních akcích. K dosažení cíle jsem zvolila 

vytvoření vlastního dotazníku a stanovení několika předpokladů. Tyto předpoklady jsem na 

základě analýzy dotazníku vyhodnotila a stanovila závěry výzkumného šetření.

5.2 Formulace předpokladů

Šetření mělo ověřit následující předpoklady:

1. Ředitelé a zástupci škol, kteří mají v kompetenci bezpečnost a ochranu zdraví žáků     

a studentů, cítí velkou odpovědnost za žáky, studenty a pedagogický dozor, kteří se 

účastní mimoškolní akce.

2. Zajištění bezpečnosti je prováděno spíše formálně, protože to vyžaduje vedení školy.

3. Ředitelé se obávají, že jim mimoškolní akce spíše uškodí a proto je raději nepořádají.

4. Management školy podporuje učitele v konání mimoškolních akcí a pomáhá jim        

je organizovat.

5. Ředitelé škol v dnešní době raději využívají k zajištění BOZP žáků, studentů              

a pracovníků při mimoškolní činnosti externí firmy.

6. V současné době ředitelé škol nevlastní komplexně zpracovanou metodickou příručku 

pro střední školy z oblasti BOZP pro mimoškolní akce.

7. Ředitelé středních škol ale cítí potřebu sestavit příručku BOZP pro střední školy        

na zajištění mimoškolní akce  se vzory důležitých dokumentů jako podpůrný materiál,

a proto by její vytvoření uvítali.
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5.3 Metody výzkumu

Pro výzkumné šetření jsem zvolila kvantitativně orientovaný výzkum. Mezi metody 

tohoto výzkumu patří i dotazník, který se zdál nejvhodnějším hotovým nástrojem pro toto 

šetření. Ten jsem sestavila převážně z uzavřených otázek, avšak několik otázek bylo 

polouzavřených, kdy jsem od respondentů požadovala i další možnosti. Do dotazníku jsem 

doplnila ještě možnost ,,další“, tak aby respondenti mohli podle sebe vyjádřit to, co jim 

v dotazníku chybělo. A musím přiznat, že této možnosti často využili, jejich názory byly 

velkým přínosem pro výsledky výzkumu. 

Respondenti odpovídali na 20 otázek z dotazníku (příloha č.1), kde volili jednotlivé 

možnosti odpovědí, a vzhledem k tomu, že tento dotazník vyplňovali v mé přítomnosti, měla 

jsem možnost i ústního doplnění o další podněty k úspěšné realizaci práce. Otázky v úvodní 

části dotazníku specifikovaly skupinu respondentů z hlediska druhu a typu školy. Podstatu 

tvořily otázky, které zjišťovaly, jak ředitelé chápou proces mimoškolních akcí a  její celé 

zajištění. Vedle písemné podoby byl dotazník vypracován i v elektronické podobě tak, aby 

byla možnost zaslat ho k vyplnění elektronickou cestou. Zasílání elektronickou poštou jsem 

však nevyužila, ale prováděla jsem šetření osobně a to v rámci náborových akcí konaných 

v říjnu a listopadu 2009. Tato možnost mi umožnila oslovit větší množství respondentů, 

zajištění větší návratnosti i z jiných měst. Velmi cenné ovšem pro mou práci byly i samotné 

rozhovory s jednotlivými řediteli a zástupci škol, kteří mi poskytli cenné rady a materiály.

V úvodu dotazníku jsem sestavila průvodní dopis, v němž jsem vysvětlila cíl šetření              

a požádala respondenty o spolupráci.

5.4 Respondenti a návratnost 

Vzhledem k cíli práce byl dotazník určen ředitelům středních škol v České republice. 

Oslovila jsem ředitele, ale i zástupce ředitele ze středních škol v místě bydliště Litoměřicích, 

ale i v Děčíně, Liberci, České Lípě, Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, Žatci, Lounech, 

Mělníku, Chomutově a Litvínově.

Výběr respondentů byl náhodný. Oslovila jsem ředitele ve výše jmenovaných městech, 

kteří byli přítomni na akcích pod názvem: ,,Burza škol 2010“, ,,Vzdělání 2010“, ,,Škola 

2010“, ,,Šance 2010“ a těmto akcím podobným.  Zde se jednalo o výběr dostupný. 

Ve výsledcích šetření bylo analyzováno 78 respondentů. Ti odpověděli na všechny otázky. 

Z oslovených 78 respondentů mi dotazník vrátilo všech 78 ředitelů a zástupců škol, což je 

100 % dotázaných. Volila jsem možnost osobního pohovoru, protože jsem byla přítomna 

skoro na všech náborových akcích, kterých se naše škola v rámci propagace školy pro 
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vycházející žáky ze ZŠ zúčastnila. Ve dvou případech se pořádané akce překrývaly ve 

stejném termínu, poprosila jsem proto ředitelku naší školy, které byla přítomna na souběžné 

akci o vyplnění dotazníků s přítomnými řediteli nebo zástupci škol. Podle Gavory (2000) se 

za požadovanou minimální návratnost považuje 75 %, avšak dosáhnout této hranice bývá 

obtížné, proto se připouští i nižší minimální návratnost. Díky zvolené metodě – osobního 

kontaktu, jsem dosáhla 100% návratnost.

5.5 Pilotáž

Než jsem zhotovila konečnou verzi dotazníku, ověřila jsem si na malém vzorku ředitelů 

(3 osoby) první den z první náborové akce v Liberci, zda rozumějí každé otázce. Formou 

rozhovoru s každým z nich hned při vyplňování dotazníku jsem zjišťovala, zda jsou otázky 

správně formulovány. Pokud nerozuměli otázce nebo se odchylovali od významu, který jsem 

zamýšlela, otázku jsem ihned upravila a jinak formulovala. Druhý den jsem ostatním 

ředitelům rozdávala již upravený dotazník. Vzhledem k tomu, že jsem ve většině případů 

dotazník vyplňovala s nimi, zapisovala jsem si i další náměty, které se mi zdály pro mou 

bakalářskou práci vhodné. Při vyhodnocování jsem některé názory a rady zařadila do poučení. 

Několik ředitelů mi poskytlo i některá svá ,,poučení“, která jsem vhodně upravila pro žáky 

středních škol všech typů a druhů a která uvádím v závěru své práce.

Drobný problém  nastal u otázky č. 12, kde jsem měla původně pouze varianty ano x ne, 

které jsem pak ještě doplnila o variantu odpovědi ,,spíše ano“. Protože jsem doplňovala           

i několik poznámek typu: ,, mám, ale je třeba ho doplnit“. Někteří ředitelé samozřejmě mají 

všechno nejlepší a nic zdokonalovat nemusí, doplnila jsem do dotazníku i variantu ,, mám ho 

ucelený , nepotřebuje nic doplňovat“. Bohužel jsem zde ale někdy nabyla dojmu, že si někteří 

,,věkově starší“ ředitelé hrají přede mnou na ,,superředitele“. Po ověření na několika dalších 

dotaznících ještě v Liberci a poté v Litoměřicích jsem skutečně poznala, že bude vhodné do 

této otázky zařadit i podotázky, které jim ještě umožní doplnit volby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčová slova celého šetření, bylo by strohé ,, ano x ne“

trochu zavádějící a mohlo by negativně ovlivnit a tím zkreslit výsledky výzkumu. 
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5.6 Výsledky výzkumu

5.6.1 Potvrzení či vyvrácení předpokladů 

V úvodní části výzkumu analyzuji data, která se vztahují k potvrzení či vyvrácení 

formulovaných předpokladů. Vyberu z dotazníku otázky, které se k danému předpokladu 

vztahují a z kterých bych mohla vyvodit relevantní informace. Vzhledem k nízkému počtu 

respondentů z gymnázia je zahrnu spolu se středními školami odbornými, odbornými učilišti 

a učilišti pod jeden typ. Výsledky výzkumu se budou vztahovat k vybranému vzorku 

dotázaných ředitelů a zástupců. Nelze tedy výsledky plošně vztahovat na všechny ředitele 

škol.

Otázka č. 1

Jaký typ školy zastupujete:

Předpoklad č. 1 

Ředitelé a zástupci škol, kteří mají v kompetenci bezpečnost a ochranu zdraví žáků        

a studentů, cítí velkou odpovědnost za žáky, studenty a pedagogický dozor, kteří se 

účastní mimoškolní akce.

K potvrzení nebo vyvrácení využiji z dotazníku otázku č. 8, 9, 18, 19

Gymnasium 8
SOŠ 43
SOU 27
jiná 0

10%

55%

35%

0%

Gymnasium

SOŠ

SOU

jiná
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Otázka č. 8

Cítíte vlastní riziko při pořádání školních akcích – v rámci školy – pořádaných mimo školu:

ano 69
 ani ne 6
rozhodně ne 3

Otázka č. 9

Pokuste se seřadit akce podle největší míry rizika - přiřaďte lehčí č. 1  -  č. 5 nejtěžší.

Otázka č. 18

Má vaše škola uzavřenou pojistku pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na životě 
a zdraví žáků a studentů:

jednodenní 2,54
exkurze 2,67
tuzemsko 2,71
zahraničí 2,96
kurzy 3

ano 73,00 %
ne 27,00 %

88%

8% 4%

ano

ani ne

rozhodně ne
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Otázka č. 19

Odhadněte četnost nejčastějších úrazů žáků a studentů:

Ze zde vyjádřených grafů je patrné, že ředitelé škol ze své pozice cítí riziko ohrožení 

žáků,studentů a učitelů nejen ve škole , ale především na mimoškolních akcích, kde je větší 

volnost k pohybu žáků a studentů, kde mají prostor pro své vlastní sebevyjádření a svým 

projevům dávají volnost. Dohled nad žáky a studenty je v danou chvíli složitější a pokud 

k tomu přičteme ještě další faktory jako jsou hory, sníh, moře, koupání, apod., jsou ohrožení 

žáků a studentů jistě větší. Ředitelé škol ale míry rizika znají ze své dlouholeté praxe, ať už 

z řad učitelů a postupem teprve ředitelů, sami se často účastní několika mimoškolních akcí,    

a proto tato ohrožení v žádném případě nepodceňují. Snaží se zajistit vše tak, aby všem 

úrazům co možná nejvíce předešli. Někdy se ale bohužel pádům a zakopnutím, kterých je dle 

šetření nejvíce, bohužel předejít nedá, ač máte důsledný dozor, ale okolí je někdy proti vám.

Většina škol má uzavřené i pojištění pro případ ohrožení žáků, studentů                       

a pedagogických pracovníků, ale pokud vyjíždí na kurzy a zahraniční zájezdy, ,,doporučují“ 

ještě připojištění na dané období a kurz. Osud žáků, studentů a učitelů ředitelům v žádném 

případě není lhostejný, snaží se ve všech směrech zajistit bezpečnost a zvýšit tím kvalitu 

poskytovaných služeb žákům a studentům a tím posílit konkurenceschopnost.

 To by potvrzovalo že předpoklad č. 1 je správný. Proto se domnívám, že můžeme tento 

předpoklad potvrdit. 

zakopnutí a pády 59,00 %
pády z kola, bruslí 
apod. 29,00 %
jiné 12,00 %

59%
29%

12%

zakopnutí a pády

pády z kola, bruslí apod.

jiné
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Předpoklad č. 2

Zajištění bezpečnosti je prováděno spíše formálně, protože to vyžaduje vedení školy.

Odpověď jsem hledala v otázce č.7 a také jsem pátrala v otevřených odpovědích 

u otázky č.15, zda ředitelé poskytují vedoucím akcí příručku s podklady a co v ní postrádají.

Otázka č. 7

Od vedoucího akce vyžaduji předložení všech potřebných dokumentů a poučení:

Otázka č. 7.1

Pokud ano, předložené dokumenty prověřím:

Otázka č. 15

Používáte –li nějakého,, pomocníka- příručku“ v oblasti BOZP, zkuste stručně říci co v něm 
postrádáte, co byste v něm uvítali, na co nemáte čas dotvářet:

ano 69
občas 1
ne 0
spoléhám na něj 8

ano 63
ne 6

praktické formuláře 36
formuláře k ohlášení 12
formuláře s 
poučením 21
jiné 9

89%

1%

0% 10%

ano

občas

ne

spoléhám na něj

91%

9%

ano

ne

46%

15%

27%
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Skoro všichni ředitelé středních škol v mém vybraném vzorku vyžadují od svých učitelů, 

kteří vyjíždí s žáky a studenty na mimoškolní akci, potřebnou dokumentaci. Po předložení 

kompletní dokumentace provedou kontrolu a teprve poté výjezd žáků a studentů povolí.

Ze šetření dále vyplynulo, že většina ředitelů používá pomocníka, kterého poskytuje

svým učitelům pro zajištění a organizaci celé akce. V těchto příručkách jim nejčastěji chybí 

praktické formuláře, které by mohli nakopírovat a rozdat zletilým žákům a zákonným 

zástupcům  k vyplnění. Dále postrádají poučení s konkrétními a praktickými radami            

pro danou akci. Proto bych se chtěla ve své práci zaměřit i na tyto dokumenty.

Ředitelé na středních školách provádějí kontrolu potřebných dokumentů bez ohledu na to, 

zda je to již vícekrát absolvovaná akce a zda se jí účastní učitel s několikaletou praxí. Pouze 

osm respondentů ze SŠ toto neuvedlo a spoléhá na zajištění vedoucím akce. Při osobním 

pohovoru s těmito řediteli jsem zjistila, že je to prý zbytečné, neboť jsou to ,,ostřílení“ učitelé, 

kteří takto vyjíždí s žáky již spoustu let. Vyžadují to jen u mladších kolegů, ale ti většinou 

vyjíždí právě s již zmíněnými staršími kolegy. Pět z nich také uvedlo, že se většiny konaných 

akcí účastní sami.Takto nízký počet v žádném případě nemůže potvrdit můj předpoklad č.2    

o tom, že kontrola dokumentů je formální proces, protože jej vyžaduje vedení školy. 

Předpoklad č.2 nelze potvrdit, protože kontrola dokumentů je velmi důležitá věc a není 

možné ji konat pouze formálně.

Předpoklad č. 3

Ředitelé se obávají, že jim mimoškolní akce spíše uškodí a proto je raději nepořádají.

Abych zjistila, zda lze tento výrok potvrdit nebo vyvrátit, využila jsem odpovědí 

z otázky č.2, č.3, č.4, č.5. Z otázek lze odvodit, že pokud je zájem ze strany žáků, studentů     

a učitelů pořádat mimoškolní akci, pak mají podporu vedení, i když se ředitelé obávají konat 

tyto akce, pokud již akci povolí, které mimoškolní činnosti jsou na středních školách konány.

Otázka č. 2

Z pozice ředitele školy mimoškolní akce:

povoluji 54
nepovoluji 24

doporučuji 48
nedoporučuji 30 povoluji

nepovoluji
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Otázka č. 3

Ve škole pořádáme:

Zájezdy

Exkurze

velmi často 9
střídmě 60
raději ne 3
nepořádáme 6

velmi často 42
střídmě 36
raději ne 0
nepořádáme 0

doporučuji

nedoporučuji

12%

76%

4% 8%

velmi často

střídmě

raději ne

nepořádáme

54%

46%

0%

0%

velmi často

střídmě

raději ne

nepořádáme
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Výlety

Kurzy

Seznamovací kurz

velmi často 8
střídmě 61
raději ne 6
nepořádáme 3

velmi často 12
střídmě 57
raději ne 3
nepořádáme 6

ano 58,00 %
ne 42,00 %

10%

78%

8% 4%

velmi často

střídmě

raději ne

nepořádáme

15%

73%

4% 8%
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nepořádáme

58%

42%

ano

ne
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Otázka č. 4

Pořádáte sportovně – turistické kurzy:

Otázka č. 4.1

Pokud ano, jak jsou tématicky zaměřené:

Otázka č. 5

Bojíte se vysílat pedagogické pracovníky,  (pořádat) na  akce tohoto typu:

ano 36
ne 42

lyžařský 44,00 %
cyklistický 18,00 %
turistický 23,00 %
vodácký 9,00 %
horolezecký 5,00 %
jiný 1,00 %

ano 9
spíše ano 51
ne 15
rozhodně ne 3

ano

ne

12%

65%

19%
4%

ano

spíše ano

ne 

rozhodně ne

44%

18%

23%

9%
5% 1%

lyžařský

cyklistický

turistický

vodácký
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jiný
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Z výsledků šetření vyplynulo, že většina ředitelů mimoškolní akce povoluje, je-li 

zájem ze strany žáků, studentů a pedagogických pracovníků. Nedá se ale jasně konstatovat, že 

by to doporučovali, neboť se bojí o zdraví svých žáků, studentů,  ale i o své pracovníky. Spíš 

je k pořádání nutí okolnosti, že chtějí-li být školou moderní, chtějí poskytovat žákům              

a studentům kromě vzdělání také jiné výchovné a především pohybové aktivity. Při dnešní 

konkurenci škol se musí těmto činnostem ředitelé přizpůsobit. Z osobních pohovorů 

vyplynulo, že jim v žádném případě nejde o práci navíc a že ta je v tu chvíli zdržuje, nebo    

že by šlo o peníze, které nemá a musí učiteli zaplatit. Jde jim o to, aby se žákům a studentům 

opravdu nic nestalo, neboť by to mohlo znamenat nejen újmu na zdraví, ale i výčitky, někdy 

nekonečné vyšetřování a také by to mohlo ohrozit   i pověst školy, že na této škole nedávají 

na žáky a studenty pozor. Veřejnosti někdy nelze některé skutečnosti vysvětlit, ať máte 

sebelepší zajištění, svědky, splnili jste vše důležité a potřebné, vše jste řádně zajistili               

a zabezpečili a přesto se to stalo. Ředitelé mají strach, že je můžou akce poškodit, ale více     

se přiklánějí k faktu, že ke každé kvalitní škole tyto činnosti patří.

Předpoklad č. 3 lze potvrdit v jeho první části, že se ředitelé obávají konat mimoškolní 

akce, ale v jeho části druhé, že je nepořádají toto tvrzení potvrdit nelze.

Dokládají to i další výsledky z šetření, kde grafy ukazují jaké akce a v jaké míře je 

školy pořádají. Mezi nejčastěji pořádané patří kurzy lyžařské, které mají již nejdelší tradici, 

proto mu ve své práci věnuji nejdelší část. V dnešní moderní době se ale dle slov ředitelů 

objevuje spojení lyžařsko – turistický kurz. Tento kurz není pro některé rodiče finančně tolik 

náročný. Na tomto kurzu někteří žáci s učiteli a instruktory lyžují, jiná skupina se svým 

vedoucím koná na horách pěší turistiku spojenou s bruslením, jízdou na čemkoli, a v případě, 

že má i škola svou vlastní lyžařskou nebo běžeckou výstroj půjčuje ji několika žákům            

či studentům, kteří jsou většinou začátečníci.

Dalším spojením bývá cyklisticko – turistický kurz, kde je situace podobná. Některé 

školy pořádají i méně specifické kurzy, jako je vodácký a horolezecký.

Velkou zajímavostí pro mne byla spolupráce dvou středních škol, kdy mi ředitel 

jednoho odborného učiliště, které má i obory určené pro žáky s lehkými pohybovými vadami, 

prozradil, že konají i rehabilitační kurzy s využitím rehabilitačních sester. Těchto kurzů         

se účastní i žákyně 4. ročníku jiné střední školy - oboru rehabilitační sestra v rámci své praxe, 

a proto oni jako škola, nemusí mít zajištěný velký počet pracovníků na pomoc těmto svým 

postiženým žákům a studentům.

Zvlášť jsem v této kategorii vyčlenila seznamovací kurzy, neboť jsme je také jako 

škola začali pořádat. I když se mé práce netýká marketingového šetření, chtěla jsem zjistit,
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jestli nás středních škol, které seznamovací kurzy pořádají je více či méně. Nás pořádajících 

je sice více, ale nelze to brát jako převážnou většinu.

Předpoklad č. 4

Management školy podporuje učitele v konání mimoškolních akcí a pomáhá jim je 

organizovat.

Pro zjištění výsledků k tomuto předpokladu jsem si vybrala otázky č. 6, č. 12, č. 14 a č.15

Otázka č. 6

Na akce vysíláte s žáky a studenty pouze pedagogické pracovníky, kteří mají:

Otázka č. 12

Myslíte si, že jako ředitel nebo zástupce školy  máte vytvořenou ucelenou  ,, metodiku, 
předpis, směrnici, …“,    ucelený systém BOZP, kde je přesně vytyčeno, co musí pedagogický 
pracovník předložit ke kontrole řediteli školy před konáním akce, odjezdem a tím směřujete 
k vyšší kvalitě školy:

osvědčení 24
praxe 5 let 0
praxe 10 let 3
externí firma 3
nerozhoduje 48

ano 15
skoro ano 38
ne 25

31%

0%

4%

4%

61%
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19%

49%

32%
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skoro ano
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Otázka č. 12.1

Pokud ano, myslíte si že je ucelený, nepotřebujete doplnění a plně vám vyhovuje:

Otázka č. 12.2

Pokud ne, přivítal(a) byste vytvoření takovéhoto uceleného ,, dokumentu“:

ano 18
spíše 
ano 9
ne 26

ano 25
ne 0
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17%

49% ano
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Otázka č. 14

Z jakých materiálů čerpáte, vysíláte-li pedagogické pracovníky jako dozor s žáky a studenty

na akci školy

Otázka č. 15

Používáte –li nějakého pomocníka v oblasti BOZP, zkuste stručně říci co v něm postrádáte,
 co byste v něm uvítali, na co nemáte čas dotvářet:

Hodnoty v grafech ukazují, že ředitelé většinou vysílají na mimoškolní akce všechny 

nadšené pedagogické pracovníky, i když jak už jsem výše uvedla, s těmi mladšími vyjíždí 

vždy jeden zkušený pedagogický pracovník. Tímto si dovoluji říci, že si odpovědi ředitelů 

trochu protiřečí, neboť uváděli, že vysílají především zkušenější a věkově starší kolegy,       

ale odpovědi v otázce č.6, ,,praxe nerozhoduje“. Toto však neovlivňuje výsledek 

předpokladu.

Ředitelé se snaží vedoucímu akce pomoci poskytnutím všech dostupných pokynů, 

poučení, ale i zákonů a vyhlášek. Ve škole mají většinou již vytvořené potřebné materiály 

k zajištění mimoškolních akcí, ale dle slov většiny ředitelů nejsou dokonalé a je v nich určitě  

vlastní 48
zavedené 15
z internetu 9
připraví vedoucí 6
jiné 0

praktické formuláře 36
formuláře k ohlášení 12
formuláře s 
poučením

21

jiné 9

61%19%

12%
8% 0%

vlastní
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27%

12%
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i co doplňovat. Nicméně zatím jim toto vyhovuje, neboť: ,, nám se ještě  nic nestalo,“ ,,až se 

stane, bude sice pozdě, ale budeme to řešit.“

Většina ředitelů poskytuje materiály, které si vytvořili na škole sami za pomoci 

zákonů, vyhlášek, metodických pokynů, ale zde je vše velmi obecné a proto je nutné vše 

přepracovávat na konkrétní akci a situaci. Tato poučení bez jakéhokoli zaváhání svým 

učitelům půjčují a jsou rádi za jakoukoli připomínku či doplnění. Rádi by přivítali vytvoření 

potřebné příručky, i když někteří tvrdí, že ta jejich doplnit nepotřebuje. Jak už jsem uvedla 

výše, nabyla jsem zde dojmu, ,,že mi dokonalí ředitelé to máme na jedničku.“ Bohužel musím 

říci, že takto odpovídali většinou ředitelé z litoměřických středních škol, kde se všichni známe 

a přece by přede mnou neřekli, že mají něco nedokonalé. Tyto hodnoty mi trochu zkreslily 

výsledek.

Předpoklad č. 4 že management podporuje učitele lze tedy potvrdit a ředitelé školy 

pedagogickým pracovníkům pomáhají při  zajištění potřebné dokumentace pro konání 

mimoškolních akcí.

Předpoklad č. 5

Ředitelé škol v dnešní době raději využívají k zajištění BOZP žáků, studentů                    

a pracovníků při mimoškolní činnosti externí firmy.

Pro výsledky vycházím z otázky č. 16

Otázka č.16

Využíváte externí firmu při zajištění BOZP na mimoškolních akcích

Pouze dva respondenti z celého vzorku uvedli, že spoléhají na externí firmu. Naprostá 

většina ředitelů středních škol si zajišťuje bezpečnost, ochranu zdraví žáků a pedagogických 

pracovníků sama. Pro ředitele škol to není efektivní, neboť jsou to vysoké finanční výdaje, 

které jim stejně nezajistí 100 % zajištění. Jestliže by podepsali sebedokonalejší smlouvu,         

ano 2
ne 76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ano ne

ano

ne



76

je veškerá zodpovědnost podle zákona na ředitelích, stejně by té firmě tudíž nedůvěřovali       

a museli by si vše ověřit a zkontrolovat sami.  

Předpoklad č.5 tedy nelze potvrdit, ředitelé škol nevyužívají externí firmu k zajištění 

BOZP žáků, studentů a pracovníků.

Předpoklad č. 6 a č. 7

V současné době ředitelé škol nevlastní komplexně zpracovanou metodickou příručku 

pro střední školy z oblasti BOZP pro mimoškolní akce. Ředitelé středních škol ale cítí 

potřebu sestavit příručku BOZP pro střední školy na zajištění mimoškolní akce             

se vzory důležitých dokumentů jako podpůrný materiál, a proto by její vytvoření uvítali.

Pro vyhodnocení výsledků použiji otázky č.10, č.11 a č.13.

Otázka č. 10

Víte, jestli existuje ucelený systém – dokument pro řízení BOZP zaměřený výhradně               
na školství

Otázka č. 11

Myslíte si, že hlavní problém, se kterým se střední školy  potýkají, je nedostatek relevantních, 
aktuálních a hlavně ucelených informacích z oblasti BOZP?

ano,existuje 8
nevím o něm 35
ne, neexistuje 35

ano 69
spíše ne 3
ne 6

88%

4%
8%

ano

spíše ne

ne

10%

45%

45%
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Otázka č. 13
Jaké potřebné předlohy by měl obsahovat

Při zadávaní otázky č.10 jsem v prvotních zadáních dotazníku měla pouze varianty ano 

x ne, které jsem poté rozšířila o variantu ,,nevím o něm“, neboť spousta ředitelů si netroufla 

jednoznačně tvrdit, že taková pomocná příručka neexistuje. Většina ředitelů (troufnu si 

odhadnout 90 %) mě odkazovala na Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí, žáků a studentů č.j. 37 014/2005-25. Ten je však velmi obecný, nicméně jediný 

konkrétní, z kterého mohou vycházet a brát ho jako podpůrný.

Mezi hlavní problém řadí ředitelé, že není sestaven žádný ucelený aktuální dokument, 

který by se vždy podle změn v zákoně a ve vyhláškách mohl aktualizovat. 

Pokud by někdo takový ucelený dokument tvořil, je potřeba ho sestavit nejen 

z nařízení, doporučení, z výčtu zákonů, podle kterých je třeba postupovat (vyhledávání zabere 

spoustu času), ale měl by být doplněn vzory k různým druhům prohlášení, ať už pro zletilé 

žáky a studenty, tak i pro zákonné zástupce, dále vzory poučení pro druhy sportovních 

činností, vzory poučení pro ubytování, apod.

Předpoklad č.6 a č.7 lze potvrdit, neboť ředitelé středních škol v současné době 

nevlastní žádný takový dokument ani příručku, ale cítí potřebu sestavit příručku pro střední 

školy na zajištění mimoškolní akce  se vzory důležitých dokumentů jako podpůrný materiál, 

a proto by její vytvoření uvítali.

předlohy 12
poučení 0
v bodech 18
komplet 48

15%

0%

23%
62%

předlohy

poučení

v bodech

komplet
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5.6.2 Vyhodnocení dalších otázek z dotazníku

Otázka č. 17

Účastníte se potřebných a důležitých odborných školeních pořádaných s tématikou ,,Zajištění  
BOZP pro školní akce, …

Otázka č. 17.1

pokud ano – v jakém časovém rozsahu

Otázka č. 17.2

pokud ne – proč

ano 48
ne 12
vysílám zástupce 18

1x ročně 42
méně než 1x ročně 6
při aktualizacích 18

nevím o nich 0
nemám čas 12

62%15%

23%

ano

ne 

vysílám zástupce

64%9%

27%

1x ročně

méně než 1x ročně

při aktualizacích

0

2

4

6

8

10

12

14

nevím o nich nemám čas

Řada1
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Vzhledem k tomu, že ředitelé si plně uvědomují rizika, která se při mimoškolních 

akcích objevují , což potvrdil i předpoklad č.1, vysílají své pracovníky na odborná školení 

s tematikou ,,bezpečnosti“.  Z dalšího grafu lze vyčíst, že je vysílají jen jedenkrát ročně, což 

je sice někdy dostačující, ale sami by si vzhledem k častým novelám a změnám přáli účastnit 

se vícekrát. Bohužel finančních prostředků na školení je velmi málo a v současné době musí 

tyto prostředky vydávat především na školení koordinátorů pro vytváření ŠVP a největší 

zátěží jsou školení pro hodnotitele a zadavatele nových státních maturit. Z osobního pohovoru 

bylo ale patrné, že se snaží tyto prostředky najít někde jinde a udělat vše, aby alespoň jednou 

za rok byl jeden pracovník vyškolen a seznámen se změnami a novelami.

Otázka č. 20

„Rozchod“ jako určitou formu volna na mimoškolních akcích jako ředitel u nezletilých žáků 

Obecně lze konstatovat, že polovina ředitelů nezakazuje a polovina ředitelů zakazuje 

rozchod nezletilých žáků a studentů ve městě. Většina ředitelů se snaží toto učitelům 

nedoporučovat, ale při osobním pohovoru mi ředitelé na rovinu řekli, že rozchody žákům       

a studentům učitelé dávají, předpokládají, že se žákům a studentům nic nestane. Žáci              

a studenti na středních školách jsou většinou rozumní, sami cítí rizika. V 1. a 2. ročnících 

někteří učitelé nechávají podepsat zákonné zástupce ,,souhlas s individuálním pohybem“      

na určitou dobu a v určitém omezeném prostoru. Z toho vyplývá, že nelze jednoznačně 

zdokumentovat postoj jednotlivých ředitelů.

nezakazuje 23
nedoporučuje 31
zakazuje 24

29%

40%

31%

nezakazuje

nedoporučuje

zakazuje
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Závěrem lze uvést, že předpoklad s čísly 2 a 5 nelze potvrdit. Předpoklady s čísly 1, 4, 6 

a 7 potvrdit lze. Předpoklad číslo 3 lze v jeho první části potvrdit a v druhé části nelze, 

neboť ředitelé středních škol se sice konat mimoškolní akce bojí, nicméně je pořádají. Musím 

konstatovat, že mě překvapily některé závěry šetření, a zároveň potěšily, neboť pro dnešní 

mládež je pořádání mimoškolních akcí velkým dobrodružstvím, často se podívají do míst,

kam s vlastními rodiči nejezdí, dozví se spousty nových informací a naučí mnoha pohybovým 

dovednostem.. Očekávala jsem, že většina ředitelů mi odpoví, že je raději v dnešní době 

nepořádají a to nejen z důvodu bezpečnosti, ale i z důvodů finančních. Jsem ráda, že mi 

většina ředitelů i přes rizika, která podstupují na otázku ,,pořádáte“, odpověděla kladně. 

Proto je na vedení školy, aby ukázalo svůj zájem a systematickým procesem pomáhalo 

všem učitelům s organizací, kteří mají zájem a odvahu vyjet se svými žáky a studenty           

na různé kurzy, výlety a exkurze, bez kterých by moderní škola vůbec v dnešní době 

neobstála.

5.7 Analýza výsledků výzkumu

V této části práce se pokusím analyzovat výsledky dotazníkového šetření tak, abych 

docílila odpovědi na otázky stanovené v úvodu. Jaký je současný stav dokumentace z oblasti 

bezpečnosti žáků, studentů a učitelů při konání mimoškolní akce pro oblast školství a to 

konkrétně pro střední školy?

Ředitelé a zajištění bezpečnosti, jak ji vnímají, jaký má význam v jejich práci, jaký 

význam jí přisuzují? A zároveň jakou úlohu v tomto procesu bezpečnosti hraje management 

školy, co od něj učitelé očekávají a jak jim může pomoci celou akci zabezpečit?

Z výsledků vyplynulo, že převážná většina ředitelů vnímá konání mimoškolních akcí jako 

nutné ale i významné a to nejen pro zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Zároveň 

chápou význam těchto akcí, které plní funkce výchovné, výukové, ale i zvyšují tělesnou 

zdatnost studentů. Seznamují žáky a studenty s pohybem v přírodě za určitých podmínek, učí 

je vztahu k životnímu prostředí, v neposlední řadě formují charakterové vlastnosti.   

Převážná většina ředitelů v současné době nevlastní plně funkční dokumentaci 

k zajištění a organizaci mimoškolních akcí, které ve svých školách organizují. Při osobním 

rozhovoru mi vyjmenovávali zákony, metodické pokyny, některé v současné době už ani 

neplatí, nicméně jim slouží jako podpůrné. Řada z nich čerpá návody a vzory určené pro žáky 

základních škol, které pak přepracovávají. Některé své vzory ze základních škol mi také 

poskytli a i já jsem je přepracovala pro svou řídící práci. Několik jich uvedu na konci 

bakalářské práce jako přílohy.
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Ředitelé středních škol cítí velké mezery v oblasti legislativy bezpečnosti                  

při mimoškolních akcích. Pro pobyt žáků a studentů ve škole a na odborném výcviku je 

legislativa celkem dostačující, nicméně i zde je co doplňovat. Mimoškolní akce jsou 

specifické svým obsahem, programem a cílem, žáci a studenti se pohybují volně v prostoru, 

kde je riziko úrazu vysoké. Navíc je toto riziko umocněno tím, že v programu je začleněno 

spousty sportovních činností (koupání, bruslení, lyžování, hry a soutěže v terénu, ….)

Všichni ředitelé kladou na dodržování pravidel  bezpečnosti a ochrany zdraví velký 

důraz. Vedou k tomu i své učitele, kteří se jako dozor mimoškolních akcí účastní. Každý 

vedoucí akce musí řediteli předložit potřebnou dokumentaci, včetně povolení k akci. 

Ředitelé a bezpečnost – za kterou nesou v plné míře zodpovědnost. Toho jsou si 

ředitelé vědomi, že ze své pozice musí  zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků, studentů     

a pedagogických pracovníků při konání mimoškolní akce  s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají všech činností vykonávaných na těchto akcích.

Ředitelé vyžadují přijímat opatření k ochraně žáků a studentů, která se týkají 

sportovních i jiných činností a zároveň v plné míře spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví pro všechny účastníky na mimoškolní akci. 

Podle výzkumného šetření se ředitelé středních škol snaží pomáhat všem svým 

učitelům, kteří se účastní mimoškolní akce, ale podle osobního rozhovoru vyžadují funkční     

a plnou spolupráci s pedagogickými pracovníky. Ty je nutné přesvědčit o vytváření 

bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek a prostředí vhodných pro žáky a studenty

středních škol s přihlédnutím k jejich aktuálnímu stavu, podmínkám a věku. Tím se 

minimalizují obávaná rizika, která vychází také z dotazníkovém šetření.

Z opatření, která jednotliví ředitelé vydávají, je patrné, že mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo alespoň minimalizovat na nulovou hodnotu.

Zároveň si ředitelé ze své praxe plně uvědomují, že o všech informacích a pokynech je 

povinnost si  vést dokumentaci, na což při rozhovorech několikrát poukazovali.

Pro zajištění ještě větší bezpečnosti většina ředitelů posílá své pedagogické pracovníky

na  školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků      

a studentů nejen ve škole, ale součástí školení bývají i zajištění při mimoškolních akcích. Tato 

školení  doplňují předpoklady a požadavky pro mimoškolní činnosti, která se týkají a vztahují 

k rizikům, s nimiž může přijít žák a student do styku na libovolné akci a při různé činnosti, 

která je zde vykonávána. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, na některé 

mimoškolní akci musí být školení pravidelně opakováno, což si ředitelé také plně uvědomují, 

ale bohužel to není z hlediska časového a finančního možné.
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Dalším rozborem výsledků zjistíme, jaký má význam ,,kontrola dokumentů“               

pro zajištění mimoškolní akce v řídící  praxi ředitele.

Výše dosažené výsledky názorně ukazují, že naprostá většina ředitelů ve své praxi provádí 

kontrolu předložených dokumentů. Většina z nich ji považuje za věc důležitou (89 %), přesto 

z nich (10 %) spoléhá na své kolegy. I když mohou z pozice ředitele svému dlouholetému 

kolegovi vzhledem  k jeho praxi důvěřovat, může i tento učitel nevědomky pochybit. 

Odpovědnost ale nese vždy ředitel školy. 

Z dalších výsledků vyplynuly zajímavé informace, které se týkají pojištění, jež ředitelé 

v procesu zajištění odpovědnosti využívají. Pojištění má sice vysoké procento ředitelů 

středních škol 73 %, nicméně  23 % ředitelů toto pojištění nemá a to mi jako malé číslo 

nepřipadá. Zde jsem předpokládala, že toto pojištění má každý ředitel.

Posledním bodem, který mne osobně zajímal, byl rozchod žáků a studentů při exkurzích,

při návštěvě většího města v rámci kurzů a výletů, neboť názory se v této oblasti značně liší. 

Co může mít tedy vliv na rozdílnost názorů pro rozchod žáků a studentů ve městě ? 

Rozdílnost potvrdily i výsledky z dotazníkového šetření v otázce č.20. Podle mého názoru 

někteří ředitelé popravdě přiznají, že i kdyby to zakázali, tak učitelé potají žákům a studentům

rozchod dají, jiní se asi veřejně bojí přiznat, že by je učitelé neposlechli. Nicméně jsme se   

při osobních rozhovorech shodli na tom, že rozchody byly, jsou a budou. K návštěvě cizího 

města to prostě patří. Jediné, co lze alespoň učitelům doporučit, aby žákům a studentům

přikázali nepohybovat se ve městě samostatně, ale ve skupince alespoň tří lidí a učitel by       

si měl na každou skupinku vzít telefonní  číslo na mobil. Vhodné je také přinést od zákonných 

zástupců nezletilých žáků a studentů souhlas s individuálním pohybem jejich dítěte.

Důležitý závěr pro mou bakalářskou práci je, že naprostá většina respondentů se vyjádřila 

ve smyslu, že nemají potřebné a vhodné příručky, které by jim pomohli a usnadnili práci       

ve své ředitelské praxi pro konání mimoškolních akcí. Tento fakt se stává významným 

prvkem, kterým mohu pomoci nejen sobě, ale i ostatním ředitelům ve zdokonalování naší 

práce, v rozvoji  profesních kompetencí a ve zkvalitnění činností, které doprovázejí zajištění 

bezpečnosti na škole. Tuto práci využiji  ku prospěchu svému, ku prospěchu školy,              

ale i ku prospěchu jiných ředitelů, kteří budou mít o mou práci zájem.

 V dotazníku jsem jim sice nepoložila otázku, zda by měli o příručku zájem, ale při 

osobních rozhovorech mě prosili o poskytnutí shromážděného materiálu. Za jejich ochotu     

se mnou na toto téma diskutovat jsem jim toto ráda slíbila a velmi jim děkuji za cenné rady    

a návody.
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5.8 Shrnutí výzkumného šetření

Výzkumné šetření jsem uskutečnila u ředitelů nebo zástupců ředitelů středních odborných 

škol, učilišť a  gymnázií. Jako výzkumný nástroj jsem zvolila dotazník, který se skládal z 20ti

otázek. K jeho vyplnění jsem využila možnosti osobního setkání s jednotlivými řediteli 

náhodného výběru při setkání na náborových akcích. Tito ředitelé nebo jejich zástupci jednak 

vyplnili předem daný dotazník, ale velmi živě se mnou na toto téma diskutovali. Celkově 

v mém šetření odpovídalo 78 ředitelů a zástupců škol. Údaje z dotazníku jsem znázornila 

pomocí tabulek a grafického vyjádření. 

Před zadáním vlastního dotazníku jsem si vytyčila některé předpoklady, u kterých jsem si 

chtěla po vyhodnocení dotazníku ověřit, zda mé tvrzení potvrdí či naopak nepotvrdí.

Získané výsledky šetření jsou zajímavé v mnoha směrech. Díky zvolené metodě dotazníku 

a zároveň osobního rozhovoru jsem získala údaje, které poskytly přesnější obraz o tom,       

jak ředitelé vnímají proces bezpečnosti a ochrany zdraví.. Přinesly mi bližší informace           

o tom, co ve školství z této oblasti chybí a po čem ředitelé volají. Tak s jejich pomocí mohu 

lépe vyhodnotit současný stav a přinést některé vhodné nashromážděné informace.

Nepotvrdily se všechny stanovené výzkumné předpoklady. Potvrdila se jich více jak

polovina a proto lze výsledky hodnotit pozitivně ve vztahu k mé práci. Všichni ředitelé

v mém zkoumaném vzorku pořádají mimoškolní akce, zajišťují a kontrolují potřebnou 

dokumentaci k organizaci i k zajištění bezpečnosti a to nikoli formálně. Většina ředitelů se 

domnívá, že nekonání mimoškolních akcí by jim jen uškodilo v dnešní konkurenci škol. 

Zrovna na náborových akcích, kde jsem jednotlivé dotazníky s řediteli vyplňovala, byla 

nejčastější otázka žáků 9. tříd, ,, A jaké konáte akce, soutěže a výlety ve vaší škole?“ Proto 

vedení školy podstupuje všechna možná rizika, která vyvstávají při konání mimoškolních akcí 

a s nimi spojené činnosti. Zároveň učitele v této činnosti podporuje a poskytuje jim pomocnou 

ruku. 

Ředitelé i zástupci tedy vnímají mimoškolní akce jako nutnou a významnou činnost školy 

pro zvyšování její kvality.

Ať už závěry z výzkumu šetření přinesou větší či menší využitelnost v mé řídící praxi 

nebo v řídící praxi ostatních kolegů, hlavní a praktický význam spatřuji v úloze dotazníku. 

Tím, že jsem ho sestavila a rozdala ředitelům, zároveň jsem s nimi o problému bezpečnosti 

hovořila, upozornila a připomněla jsem tímto  nutnost neustále se zabývat bezpečností            

a ochranou žáků a studentů a všech pracovníků nejen v mé zkoumané oblasti mimoškolních 

akcí, ale i ve škole a všude tam, kde se naši žáci a studenti pohybují. Z pozorování a různých 

rozhovorů jsem zjistila, že bezpečnost nás sice ve vedení tíží, můžeme se snažit sebevíce        
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a pak stačí maličkost a malér je hotov. Při osobních rozhovorech mi jednotliví ředitelé            

a zástupci vyprávěli i některé konkrétní úrazy, které ze své praxe znají, i když byly bohužel    

i k smíchu. Nicméně to vedlo k začlenění několika dalších poučení třeba do školního řádu. 

Velkou roli zde dnes hrají i média, která ráda některé úrazy nafukují a občas i překrucují 

skutečnosti. Postěžovali jsme si i na jednání některých zákonných zástupců, kteří jedná-li se 

o problém ve škole, se za celý rok ve škole neukážou, pak stačí malé zakopnutí a jsou tam 

denně. Hledají viníky, co všechno bylo porušeno a kdo za to může. 
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6 Závěr

Pořádání školních akcí přispívá k celkovému rozvoji jedince, vede mládež k hodnotám 

a ideálům, které jsou mnohdy ve společnosti zastíněny špatnými příklady dospělých. Formují 

lidskou bytost, podporují osobní a sociální rozvoj žáků a studentů, a tím je připravují na život 

osobní, pracovní a občanský. Ve škole se čím dál více stávají mimoškolní akce životním 

prostředím žáků a studentů.

Střední škola se musí neustále přizpůsobovat moderní době, musí žáky a studenty 

připravovat  na celoživotní učení, neboť bez toho nemůže žádný jedinec ve společnosti obstát. 

Život se žene mílovými kroky neustále dopředu, je třeba se přizpůsobovat novým 

technologiím, a připravovat žáka a studenta na život, podnikání, jednání a chování                

ve společnosti. Učitelé, vedoucí management jim v těchto krocích mají pomáhat, ale musí při 

tom mít na paměti, že život a zdraví žáků a studentů jsou vždy na prvním místě. Jsme-li jako 

škola toto schopni zajistit, pak se staneme školou moderní, vystupující na veřejnosti jako 

partner žáků, studentů a jejich zákonných zástupců a celé společnosti. Staneme se školou, 

která se orientuje na své zákazníky, zkvalitňuje své služby, pružně reaguje na změny.

 Budeme - li v dnešní době, kdy školy bojují o žáky a studenty v důsledku poklesu 

demografické křivky, svojí vzdělávací nabídkou, propracováním školního vzdělávacího 

programu a tím pestrou nabídkou akcí, které je škola schopna uspořádat, pak budeme školou, 

která nebude mít nedostatek žáků a studentů. Musíme být školou, která dokáže nejen žáka      

a studenta získat, ale také si ho udržet.

Vedle absence pevně stanoveného legislativního základu se dnes většina škol začíná 

obávat každých dalších mimoškolních aktivit, protože každá další mimoškolní aktivita přináší 

další rizika a možnosti vzniku úrazu. Obavy středních škol jsou v dnešní době opodstatnělé, 

neboť se řešení případů úrazů při mimoškolních aktivitách objevuje stále častěji.

Zdraví není všechno,
ale všechno ostatní bez zdraví

nestojí za nic.

Dr. Halfdan Mahler
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Příloha č. 1

Vážená kolegyně, vážený kolego,

jsem zástupkyní ředitele Střední školy Pohoda s.r.o. a zároveň studentkou 3. ročníku oboru 

Školský management Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dovoluji si Vám zaslat 

dotazník pro vypracování bakalářské práce a prosím o jeho vyplnění. Údaje, které dotazník 

poskytne, budou využity ve výzkumu, jehož cílem je zjistit, jaké  dokumenty je třeba 

vyžadovat k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků při konání mimoškolních akcí. Téma je 

důležité pro vytvoření kompletní příručky s návody, povinnostmi a poučeními pro jednotlivé 

mimoškolní akce. Příručka a jednotlivé závěry by měly pomoci vedení školy při zajištění 

mimoškolní akce.

Dotazník slouží jen pro výzkumné účely. Prosím Vás o takové odpovědi, které skutečně 

vystihují Váš názor a  jsou pravdivé. Dotazník je anonymní, ale pokud budete chtít znát 

výsledky, či by se Vám hodily získané návody, uveďte Vaši e-mailovou adresu a já Vám ráda 

získané informace zašlu. Jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut času. 

S pozdravem
Mgr. Ladislava Lišková
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DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE, ZÁSTUPCE ŘEDITELE NEBO PRACOVNÍKY 
PRO OBLAST ZAJIŠŤUJÍCÍ BOZP NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

1. Jaký typ školy zastupujete :
 gymnasium
 SOŠ
 SOU
 jiné

2. Z pozice ředitele školy mimoškolní akce :

 povoluji  nepovoluji
 doporučuji  nedoporučuji

3. Ve škole pořádáme:
zájezdy exkurze výlety kurzy

 velmi často  velmi často  velmi často  velmi často

 střídmě  střídmě  střídmě  střídmě

 raději nepořádáme  raději nepořádáme  raději nepořádáme  raději nepořádáme

 nepořádáme  nepořádáme  nepořádáme  nepořádáme

Máte v ŠVP zařazeny seznamovací kurzy :  ano  ne

4. Pořádáte sportovně – turistické kurzy:

 ano  ne

4.1 Pokud ano, jak jsou tématicky zaměřené:

 lyžařský
 cyklistický
 turistický
 vodácký
 horolezecký  jiný

5. Bojíte se vysílat pedagogické pracovníky, ( pořádat)  na akce tohoto typu:

 ano  spíše ano  ne  rozhodně ne

6. Na akce vysíláte s žáky a studenty pouze pedagogické pracovníky, kteří:

 se již osvědčili na stejné či podobné akci

 mají praxi minimálně 5 let

 se zkušeností a s praxí delší jak 10 let

 využíváte zajištění externí firmou

 nerozhoduje
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7. Od vedoucího akce vyžaduji předložení všech potřebných dokumentů a poučení :

 ano  občas  ne  spoléhám na něj

7.1 Pokud ano, předložené dokumenty prověřím:  ano  ne

8. Cítíte vlastní riziko při pořádání školních akcí – v rámci školy – pořádaných mimo školu:

 ano  ani ne  rozhodně ne

9. Pokuste se seřadit akce podle největší míry rizika - přiřaďte č. 1 lehčí     - č. 5 nejtěžší.

 zahraniční zájezdy             

 tuzemské zájezdy

 exkurze

 kurzy (lyžařské, turistické seznamovací)

 jednodenní tematické akce – typu: Dny zdraví
Dny enviromentální výchovy ..apod

10. Víte, jestli existuje ucelený systém – dokument pro řízení BOZP zaměřený výhradně 
na školství:

 ano, existuje  nevím o něm  ne, neexistuje

11. Myslíte si, že hlavní problém, se kterým se střední školy potýkají, je nedostatek
relevantních, aktuálních a hlavně ucelených informacích z oblasti BOZP:

 ano  spíše ne  ne

12. Myslíte si, že jako ředitel nebo zástupce máte vytvořenou ucelenou  ,, metodiku, předpis, 
směrnici, …..“,    ucelený systém BOZP, kde je přesně vytyčeno, co musí pedagogický 
pracovník předložit ke kontrole řediteli školy před konáním akce, odjezdem, a tím směřujete 
k vyšší kvalitě školy:

 ano  ne  spíše ano

12.1 Pokud ano, myslíte si že je ucelený, nepotřebujete doplnění a plně vám 
vyhovuje:

 ano  spíše ano  ne

12.2 Pokud ne, přivítal(a) byste vytvoření takovéhoto uceleného ,, dokumentu“:

 ano  ne

13. Jaké potřebné předlohy by měl obsahovat:

 jen předlohy, které mají jednotliví aktéři vyplnit(žáci, PP, zák.zást)
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 jen jednotlivá poučení

 jen v bodech, co musí pedag. pracovník odevzdat před odjezdem

 pro každou akci celý komplet na odevzdání ke kontrole

14. Z jakých materiálů čerpáte, vysíláte-li PP jako dozor s žáky a studenty na akci školy:

 mám vlastní vytvořené materiály, poučení, apod.

 převzal jsem již řadu let zavedené materiály

 čerpám mustry z internetu dle konané akce

 nechám celou akci připravit vedoucího akce a jen kontroluji

jiné

15. Používáte –li nějakého ,,pomocníka-příručku“ v oblasti BOZP, zkuste stručně říci co 
v něm postrádáte, co byste v něm uvítali, na co nemáte čas dotvářet:

 praktické formuláře – k podpisu pro zákonné zástupce
      pro žáky
      pro pedagogické pracovníky

 formuláře k ohlášení akce

 formuláře s poučením

 jiné

16. Využíváte externí firmu při zajištění BOZP na mimoškolních akcích :

 ano  ne

16.1 Využíváte – li externí firmu, myslíte si, že při podepsání sebelepší smlouvy, jste 
jako vedení školy bez zodpovědnosti a veškerou přebírá externí firma:

 rozhodně ano  myslím že ano  myslím,že ne  rozhodně ne

17. Účastníte se potřebných a důležitých odborných školení pořádaných s tematikou 
,,Zajištění  BOZP pro školní akce, ……“ :

 ano  ne  vysílám zástupce
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17.1 pokud ano – v jakém časovém rozsahu:  1x ročně

 méně než 1x ročně

 pouze jsou-li aktualizace

17.2 pokud ne – proč ?    nevím o nich

 nemám na ně čas, mnoho povinností

18. Má vaše škola uzavřenou pojistku pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na životě 

a zdraví žáků a studentů:

 ano  ne

19. Odhadněte četnost nejčastějších úrazů žáků a studentů:

 zakopnutí a pády

 úrazy při sportovních akcích – kola,brusle

 jiné

20. „Rozchod“ jako určitou formu volna při pohybu ve městech na mimoškolních akcích jako 

ředitel u nezletilých žáků :

 nezakazuji  nedoporučuji  zakazuji
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Příloha č. 2
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

( POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOST )

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti  …………………………………………

narozenému ……………………  bytem ………………………………………………………

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocní (průjem, teplota apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že 

v posledních 2 týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou 

nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se školního výletu     od ………………do………………

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo 

pravdivé.

V ……………..   dne : …………………. Podpis zákonných zástupců ze dne,

kdy dítě odjíždí na školní výlet.

………………………………

Prohlášení o bezinfekčnosti vyplňuje zákonný zástupce den před odjezdem a odevzdá ho

vedoucímu akce v den odjezdu. Jedná-li se o zletilého žáka, odevzdá toto prohlášení také 

v den odjezdu.
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Příloha č. 3
Vzor: Písemný souhlas zákonných zástupců  s účastí dítěte na ……………….

Souhlasím s účastí mého syna/dcery  …………………………………………………………..

na ………………………………. v ………………………………..,

termín od …………………..do ……………………

Na ……druh akce……….. vybavím svoje dítě dle doporučení a seznamu školy. 

V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění dítěte, v porušení pravidel z „poučení    

o bezpečnosti“, atd.  zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů na vlastní náklady, ještě 

před stanoveným termínem společného návratu. Telefonní čísla, na kterých se s námi můžete 

po dobu …………. …………..kontaktovat .

Domů : …………………………………………………………

Do zaměstnání :………………………………………………...

Byl/a jsem řádně seznámen/a s programem, náplní, ubytováním - organizací akce, 

včetně kontaktu na vedoucího akce. Souhlasím s uvedením osobních údajů mého syna/ dcery 

pro nutné potřeby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že na ……… druh akce ………… nemůže být vyslán žák, jehož 

stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. 

Písemné prohlášení o těchto skutečnostech ( bezinfekčnost ) odevzdám před odjezdem.

Upozorním na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel 

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, …………………………….)

Při odjezdu na ……………. odevzdám :

 průkaz zdravotní pojišťovny,

 očkovací průkaz,

 potvrzení o bezinfekčnosti,

 léky, které dítě pravidelně užívá,

 přehled a způsob užívání léků,

Během pobytu souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) a prohlašuji, že se můj 

syn/dcera může individuálně pohybovat bez dozoru učitele na omezený čas a v omezeném 

prostoru.

V …………………………………………..  dne ………………………………..

Podpis zákonných zástupců žáka : ……………………………………………….
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Příloha č. 4
Vzor: Prokazatelné poučení žáků a studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při pořádané mimoškolní akci, poučení o povinnostech žáků a studentů

Název akce:

konané v rámci …………………………………………………………. 
 název školy (dle rejstříku škol)

Níže podepsaní potvrzují, že byli seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví žáků       

a studentů při školní akci, dále byli poučeni o chování v průběhu akce, poučeni                       

o …………………………………………………………………………………………………

které jsou nedílnou součástí tohoto poučení.

(vyjmenovat poučení, řádně očíslovat, podpisy žáků, studentů a pedagogického dozoru 

přiložit jako poslední část -list)

Program bude organizován a bude probíhat dle směrnice ředitele školy pro školní akce.

Řediteli školy byly předloženy ke schválení potřebné dokumenty pro konání akce:

………………………………………………………………………………………

(doporučuji vyjmenovat, opět očíslovat a přiložit k tomuto dokumentu).

Podpisy pracovníků vyjíždějících na mimoškolní akci:

Datum: Podpis ředitele školy:
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Příloha č. 5
Poučení o bezpečnosti na ……………..

Žáci a studenti byli poučeni o bezpečnosti a povinnostech na ……………….. ……………….

v ……………………………………………………………………,  konaném 

od …………………………. do ……………………

 žáci a studenti dbají pokynů pedagogických pracovníků a ostatního dozoru,

 je zakázáno kouřit v …………..,

 zákaz donášky zbraní, cigaret, návykových a zdraví škodlivých látek a jiných 

nebezpečných předmětů, které by ohrozily zdraví a průběh akce,

 je zakázáno požívat alkohol, drogy a jiné omamné látky,

 je zakázáno vzdalovat se bez povolení pedagogických pracovníků z prostoru 

ubytování,

 při hromadných akcích dodržovat pravidla bezpečnosti ve městě,                          

na komunikacích, výletech,

 přísný zákaz vstupu do vody bez povolení pedagogického pracovníka,

 při vstupu do vody dodržovat pravidla koupání,

 při organizaci společenských her dodržovat pravidla pro společenskou činnost,

Při nedodržení těchto pravidel budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka   

či studenta a bude vyloučen z výletu. Zákonný zástupce je povinen na své náklady zabezpečit 

odvoz domů a zároveň převzít zodpovědnost od doby odchodu z prostoru pro ubytované. 

Potvrzuji, že syn/dcera ………………………………………………….. bere nebo nebere 

léky (případně jaké léky a jakým způsobem tyto léky užívá ): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Třída:
Jména žáků:

Podpis žáka Tel.č. zákon.zástupců Tel.č. žáků

Vedoucí akce a pedagogický dozor : ………………………………………………
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Příloha č. 6
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na akci:

…………………………………………………...
název akce

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:  ................................................................................

datum narození ................................................... 

adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu ....................................................................... 

Část A)  Posuzované  dítě  k  účasti  na  pořádané výše  jmenované akci :
a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*) 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)
d) jiné  ................................. 

Posudek  je  platný  12  měsíců  od  data  jeho  vydání,  pokud  v souvislosti  s  nemocí  
v  průběhu  této  doby  nedošlo  ke  změně zdravotní způsobilosti. 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ANO - NE 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ............................. 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ........... 
d) je alergické na ............................................... 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ....................... 

datum vydání posudku:               podpis, jmenovka lékaře:
                                   
razítko zdrav. zařízení:

Poučení:  Proti  části  A)  tohoto  posudku  je  možno podat návrh  na jeho přezkoumání do 15 
dnů  ode dne, kdy se  oprávněné osoby dozvěděly o  jeho obsahu. 
Návrh se  podává písemně vedoucímu  zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu 
zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí 
zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující   zdravotnické   zařízení   vlastním   jménem)  
návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby ........................................................
Vztah k dítěti ........................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: .............................................
Podpis oprávněné osoby:
                                         .......................................................
                                         

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne: …………………………......... 
(stvrzuje se přiloženou "doručenkou" pokud bylo zasláno poštou) 
*) Nehodící se škrtněte. 
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Příloha č. 7
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro akce konané mimo školu 

                 

  1. Léčivé  přípravky  (pouze  ty,  jejichž  výdej  není vázán na lékařský předpis) 
     - tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika),
     - tablety   nebo    čípky   ke   snížení    zvýšené   teploty (antipyretika),
     - tablety  proti nevolnosti  při jízdě  dopravním prostředkem (antiemetika),
     - živočišné uhlí,
     - nosní   kapky  na   uvolnění  nosních   dýchacích  průchodů (otorinolaryngologika),
     - kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia),
     - kloktadlo  pro  dezinfekci  dutiny  ústní  a  při bolestech hltanu (stomatologika),
     - mast  nebo   sprej  urychlující  hojení,   např.  popálenin (dexpantenolový sprej),
     - oční kapky nebo oční mast s dezinf. účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika),
     - mast    nebo    gel    při    poštípání   hmyzem   (lokální antihistaminika),
     - tablety    při   systémové    alergické   reakci   (celková antihistaminika),
     - přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran,
     - dezinfekční prostředek na okolí rány,
     - inertní mast nebo vazelína,

 2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál,
     - gáza hydrofilní skládaná, kompresy sterilní, různé rozměry,
     - náplast na cívce, různé rozměry,
     - rychloobvaz na rány, různé rozměry,
     - obinadlo elastické, různé rozměry,
     - obvaz sterilní, různé rozměry,
     - obinadlo škrtící pryžové,
     - šátek trojcípý,
     - vata obvazová a buničitá,
     - teploměr lékařský,
     - rouška resuscitační,
     - pinzeta anatomická,
     - pinzeta chirurgická rovná,
     - lopatky lékařské dřevěné,
     - lékařské rukavice pryžové,
     - rouška PVC 45 x 55 cm,
     - dlahy pro fixaci, různé rozměry,

3. Různé 
     - nůžky,
     - zavírací špendlíky, různé velikosti,
     - záznamník s tužkou,
     - svítilna/baterka včetně zdroje,
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Příloha č. 8
Vzor: Informace pro zákonné zástupce

Název mimoškolní akce: …………………………………
Kdy:

Kde:

Cena: ,-Kč (cena včetně - ubytování, dopravy, bez stravy x se stravou, apod.)

Ubytování: chatky:

penzion:

hotel:

jiné:

Je nutné mít s sebou: karimatku, spací pytel, deku

(zde by měl být stručný popis ubytování, počet lůžek, stručný popis okolí apod.

Sociální zázemí: 

Celý areál : 
(popis areálu). 

Společenská budova – místnost: 
(ano x ne, využití,….)

Možnosti sportovního vyžití – bezplatně: ………………………………………………
(např.koupaliště – krytý bazén, hřiště na volejbal, nohejbal, stolní tenis, kurty, ohniště, 
úschovna kol, půjčování loděk, ………)

Za poplatek je možné půjčit:…………………………..
(např. plastová šlapadla, lodičky, kanoe, surfy a horská kola, lyže, snowboardy, skaty, 
běžky, sáňky,  …..)

Plán výletu:

odjezd z :

v: dne: čas:

příjezd 

v: dne: čas:

Další informace na www………….. (stránky ubytovacího zařízení)

telefonním čísle

vedoucí akce: 

telefonní kontakt na vedoucího akce, případně další kontakty:

Součástí informací pro zákonného zástupce je program konané akce, který je nedílnou 

součástí těchto informací.
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Příloha č. 9
Vzor: Plán lyžařsko - turistického kurzu

Pro každou mimoškolní akci je povinnost mít plán akce, který před odjezdem schválí 

ředitel školy.

Místo konání:

Termín:

Třídy: 

Počet žáků:

Vedoucí kurzu: 

Instruktor: 

Pedagogický dozor: 

Rozdělení skupin : 1.skupina – lyžaři+snowboardisté (LS)

2.skupina – turisté (T)

3.skupina - začátečníci

Den příjezdu:

odjezd z: v:

plánovaný příjezd v: …………., ubytování účastníků

-odpolední program , prohlídka okolí 

večer – poučení o bezpečnosti, umístění informační nástěnky s jednotlivými informacemi –

služby, program, telefonní kontakty, poučení a povinnosti apod.

přednáška : „Jak se chovat na horách – za jakýchkoli podmínek,, základy lyžování, co mám 

dělat když….,poučení o ubytování, a další důležitá poučení“. 

Další dny rozpracovány na  dopoledne, odpoledne, večer – uvádím příklad z vlastní řídící 

práce, např:

1.den:

dopoledne:

LS – sjezdové lyže – cvičení na svahu, nošení lyží, připínání, obraty, chůze, výstupy. 

Základní sjezdový postoj, cviky rovnováhy, odšlapování, bruslení, předsouvání, během sjezdu 

nadzvedávání špiček nebo patek (případně celé lyže), přešlapování, úkroky stranou, podřepy, 

výskoky, přecházení z jednoho postoje do druhého, podjíždění branek, odšlapování ke svahu 

po spádnici, úkroky stranou

T – pěší výlet do …………….
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odpoledne:

LS -  běžecká průprava – připínání lyží, nošení, obraty, chůze do svahu, běh dvoudobý 

střídavý, běh dvoudobý soupaž

T – soutěže ve sněhu – „bobování, sáňkování,…“

večer:

LS+T - přednáška – „Výstroj a výzbroj, Chování na sjezdovce, první pomoc při úrazu“ 

2.den:

dopoledne:

LS – opakování – mírná vlnovka, zvýrazněná vlnovka, nácvik-základní oblouk, přenášení

váhy těla, zatěžování lyží, brzdění pluhem, pluh klouzavý

T – pěší výlet na ………..

odpoledne:

LS – opakování – základní dlouhý oblouk, nácvik – brždění jednostranným přívratem, 

základní oblouk, základní dlouhý oblouk, sesouvání po svahu, oblouky v pluhu

T – pěší výlet spojený s návštěvou …..

večer:

LS – přednáška „Mazání lyží“  

T – přednáška „První pomoc při úrazu“

3.den:  měl by být klidový, ne však zůstávat na ubytovně:

dopoledne:

klidový ( krizový ) den – společenské hry 

odpoledne:

výlet do okolí zakončený návštěvou v …....

večer:

film dle výběru, diskotéka apod.

4.den:

dopoledne:

LS - opakování – oblouky v pluhu, nácvik změny těžiště, základní střední oblouk, krátký 

oblouk, intenzivní práce dolních končetin

T - výlet do okolí podle dohody

odpoledne:

LS - běžky – odšlapování, běh opakování, hry pro nácvik odrazu a skluzu

T – soutěže ve sněhu, bobování, sáňkování,…
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večer:

LS+T– přednáška „Nebezpečí na horách“, společenské hry 

5.den:

dopoledne:

LS – lyžařské závody – slalom

T – výlet do okolí podle dohody

odpoledne:

LS – lyžařské závody – běh

T - soutěže ve sněhu, bobování, sáňkování,…

večer:

LS+T – rozlučkový dle přání žáků a studentů – diskotéka, společenské hry, kytara 

6.den:

LS + T – volná zábava dle podmínek – soutěže v bobování, sjíždění svahu na čemkoli,stavění 

sněhuláků…

balení a odjezd v

předpokládaný návrat v ………………..         na ………………………………..

Lyžaři začátečníci mají program stanovený dle instruktora, který vede základní výcvik. Dle 

možností a schopností žáků a studentů se přiřazují ke skupinám ,,turistů“ nebo ,,lyžařů                 

a snowboardistů“. Večerní program je totožný jako u  LS.

Náhradní program v případě špatných sněhových podmínek :  

- lyžaři a snowboardisté se připojí k turistům a jejich program se bude řídit plánem pro turisty, 

přiměřený k počasí a možnostem žáků,
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Příloha č.10
Vzor: Informace pro zákonné zástupce i účastníky kurzu

např:LYŽAŘSKO-TURISTICKÝ KURZ 2010.

Datum:

Místo:

Cena: …………,-Kč (v ceně ubytování ano x ne, plná penze ano x ne, …….)

-bez dopravy x s dopravou

-zálohu  …………,- Kč  zaplatit do ………………., 

-doplatek do ……………..,

(záloha je x není v případě neúčasti na  kurzu vratná)

Doprava: vlastní (autem se zákonnými zástupci po domluvě) 

společná 

Povinné vybavení, bez kterého nemůže být účastník přihlášen do kurzu:

 pro lyžaře a snowboardisty – lyžařská nebo snowboardová výstroj,

 rukavice, ochranná přilba, sjezdařské brýle, vhodné oblečení na sníh, apod.,

 ostatní –  boby, sáňky, ježdíky, apod.,

Podmínky přijetí do kurzu: 

 bez kázeňských problémů (podmínečné vyloučení,atd.),

 výborný zdravotní stav,

 odevzdání povinných potvrzení,

 potvrzení o bezinfekčnosti,

 kartička zdravotní pojišťovny,

 občanský průkaz,

 potvrzení o seřízení vázání ze servisu  nebo Prohlášení zákonných zástupců                  

a odpovědnosti seřízení vázání,

Další informace a závazné přihlášky: ……………………. , tel.č.: ……………………

Seznam věcí vhodných na kurz:

 oblečení,

 obuv,

 hygienické potřeby,

 léky – nezbytné množství na dobu pobytu,
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 vtipné nápady a dobrou náladu,

 doporučené kapesné ………..,-Kč + lyžaři (viz ceník Skiareálu a dle sněhových 

podmínek),

V doporučeném kapesném je nutné počítat se vstupy do …………………………………….., 

vstupné je asi ……………………,-Kč.

Za cenné věci (mobil, dalekohled, šperky, walkman, …, fotoaparát, peníze) účastník 

odpovídá sám !!! Hotovost je možné uložit u vedoucího kurzu.

. 
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Příloha č. 11
Vzor: Režim dne

Pro každou mimoškolní akci je povinnost mít režim dne, který před odjezdem schválí ředitel 
školy. 

 7:30 Budíček

 7:30 Ranní hygiena, úklid

 8:00 Snídaně

 8:45 Příprava na dopolední program, (pro lyžařský kurz např.mazání 

a příprava lyží, výlet – organizace a příprava pomůcek, apod.)

 9:00 Dopolední program

 11:45 Převlečení a hygiena

 12:00 Oběd

 12:30 Polední klid

 13:45 Příprava na odpolední program

 14:00 Odpolední program

 16:30 Osobní volno

 17:30 Besedy, plánované akce podle plánu, zábava, společenské hry

 18:00 Večeře

 19:00 Večerní program

 21:30 Večerní hygiena

 22:00 Večerka
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Příloha č. 12
Vzor. Pro zpětnou vazbu, kterou zpracuje vedoucí akce a předloží řediteli 

školy

Název akce:
Exkurze
Kurz
Vzdělávací program pro studenty, 
soustředění
Výlet, soutěž
Datum, termín konání akce

Místo konání

Třída, počet žáků

Vedoucí pedagogický pracovník, 
další pracovníci zodpovědní 
za mimoškolní činnost

Náplň, průběh

Problémy na akci:
Kázeň žáků
Úraz
Další údaje

Doporučení, zdůvodnění, klady, 
zápory

Datum: ___________________________
podpis vedoucího
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Příloha č. 13
Návrh prohlášení pro zákonné zástupce, konáme-li s žáky a studenty závěrečných 

ročníků rozlučkový výlet, který již není naplánován v akci školy. Jde spíš jen o to , oznámit 

zákonným zástupcům, že tento výlet již neorganizuje škola, ale je zcela v kompetenci žáků     

a studentů.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Beru na vědomí, že na akci konanou v termínu: od……………………do……………………..

v       …………………………………

jede má dcera/můj syn ………………………………………………..

na vlastní zodpovědnost. 

Nejedná se o akci pořádanou pod záštitou školy (i když bude přítomný pedagogický 

dozor – bývalý třídní učitel).

Akce se koná na žádost zletilých žáků, je pojata jako rozloučení se školou. Termín 

výletu je po vykonání závěrečných zkoušek, kdy již nejsou žáky a studenty školy.

Datum: 

Podpis zákonného zástupce : ____________________________
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Další přílohy sloužící jako náměty pro poučení na jednotlivé akce nebo jako rady – jak 

si počínat při organizaci činností pořádaných na mimoškolních akcích.

Tyto přílohy, které jsem shromáždila při výzkumném šetření a které mi poskytli 

ředitelé či zástupci škol. S jejich svolením mohu tyto přílohy poskytnout jako materiál pro 

ostatní školy (s dodatkem, povede-li se mi zkompletovat nějakou příručku o bezpečnosti, pak 

by ji rádi ode mne dostali). V těchto přílohách jsou některé osobní práce jednotlivých 

pracovníků škol, kteří buďto sami pořádají mimoškolní akce nebo se zabývají bezpečností      

a ochranou žáků a studentů ve škole. Jsou to nejen ředitelé, ale i jejich zástupci a i ostatní 

pedagogičtí pracovníci.

Přílohy jsem ovšem upravila a doplnila o názory a postřehy z výzkumného šetření, kdy 

jsem o nich hovořila s jednotlivými pedagogickými pracovníky, řediteli a zástupci. Upravila 

jsem je také podle nových nařízení a doporučení v Metodickém pokynu. Přepracované přílohy 

jsou určeny pro žáky a studenty středních škol všech typů a druhů, tzn. i pro žáky, jejichž 

rozumová vyspělost není na výši stejně starých spolužáků např. na gymnáziu a odborném 

učilišti a učilišti, kde se vyučují obory dvouleté a pomocné. Čím více informací je těmto 

žákům a studentům poskytnuto, tím lépe. Pro žáky a studenty oborů ,, E“ a dvouletých oborů 

jsou některé informace stále nové a je třeba, je  s nimi neustále opakovat. Žákům a studentům 

gymnázií a středních odborných škol mohou některé informace připadat k smíchu, ba jsou pro 

ně nepodstatné, ale mojí snahou bylo vytvořit ,,univerzální příručku“,  abych tuto příručku 

využila nejen já ve své řídící práci, ale i ředitelé, kteří vyučují obory ,,E“ nebo dvouleté 

učební obory jako na naší škole.
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Příloha č. 14
Co dělat, když se ztratím

(Tato příloha je sice původně pro ZŠ, ale takto přepracovaná se může hodit i pro žáky 

a studenty středních škol).

 Je-li vás více, nerozdělujte se.

 Pokud jste v neznámém, nepřehledném, nebezpečném terénu (hory apod.) či bez 

možnosti orientace (mlha, tma, vánice), zůstaňte na místě, nikam nechoďte            

a čekejte, až vedoucí či jiná záchrana najde vás – dávejte znamení (baterka, 

píšťalka, volání), ale nevysilujte se.

 Čekáte-li na místě – např. při vánici v horách - vytvořte si provizorní úkryt – ale 

označte ho, např. tyčí či lyžemi s pestrým kusem oděvu apod.

 Pokud je terén bezpečný a viditelnost dobrá, tak se vraťte na poslední místo, kde 

byla značka, a ještě jednou hledejte cestu zpět na výchozí místo.

 Když cestu nenajdete, nechte na posledním místě písemnou zprávu – čas, kdo          

- jméno, co budete dělat dál.

 Máte-li přístup k telefonu, volejte …………………….. (mobil vedoucího akce, 

příp. jiný kontakt). V nutném případě volejte 112, 158 i 150.

 V případě cesty po malých obcích, bez telefonu či železnice, nechávejte zprávy   

na rozcestníku, v autobusové zastávce či na schránce pošty.

 Zachovávejte obecná pravidla bezpečnosti (nepřípustná je například chůze           

po kolejích) a chovejte se slušně.

 Nebojte se požádat o pomoc, ale nechoďte k nikomu domů, ani na odlehlá 

neznámá místa.

 Dojděte na nádraží a nechte tam zprávu o tom, kdo jste, kde jste, kdy a co budete 

v následné době dělat, požádejte, aby zprávu zatelefonovali po trati všem 

výpravčím do okolních čtyřech stanic (dvě na každou stranu). Nebo požádejte, aby 

podali zprávu do objektu, v kterém jste ubytováni.

 V případě problémů (úraz, stmívání, vyčerpání, jste ztraceni déle než tři hodiny) 

dojděte, je-li to možné, k telefonu a ohlaste se na tel. místní policie – 156, nebo   

na tel. integrované záchranné služby – 112: ztratil/i jsme se, vedoucí nás hledá      

a bude vás kontaktovat, jsme tam a tam, budeme dělat to a to, případně přijeďte 

pro nás tam a tam, …….
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 Dojděte nebo dojeďte na smluvené místo či do jiného předem domluveného cíle       

– nevíte-li jak, zůstaňte na místě.

 Do vlaku či autobusu nastupte klidně bez peněz – vystupujte slušně, vysvětlete 

problém, zaštiťte se jménem školy a udejte její adresu – jízdné můžete vyrovnat 

dodatečně.
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Příloha č. 15
Chůze po silnici

Při chůzi po silnici jsou žáci a studenti vždy vystaveni zvýšenému nebezpečí. Tuto 

problematiku řeší Pravidla silničního provozu - zákon 361/2000 Sb., v platném znění.

Z toho plyne: 

 Skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše ve dvojstupu, přičemž se řídí 

následujícími pravidly: chodci, tam, kde nejsou chodníky, chodí po levé krajnici (levý 

kraj vozovky) s tím, že na více zatížených či nepřehledných úsecích je bezpečnější, 

aby žáci a studenti šli po jednom za sebou.

 Nemůže-li jít organizovaný tvar po levé krajnici, může jít po pravé straně vozovky; 

zde je třeba si uvědomit rizika (žáci a studenti jdou po stejné straně vozovky jako 

jedoucí vozidla, žák či student tedy uvidí vozidlo až v okamžiku, když je na stejné 

úrovni s ním).

 Nejbezpečnější je se vozovkám vyhnout úplně a zvolit trasu přírodou.

 Při počtu nad 25 žáků a studentů se doporučuje jít nejméně ve dvou dospělých  – jedna 

osoba vpředu, druhá vzadu.

 Pokud je počet menší a se skupinou jde jako doprovod pouze jedna osoba, měla by jít 

vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. 

 V čele skupiny by  měl jít žák nebo student, na kterého se vedoucí může nejvíce 

spolehnout.

 Je nutné, aby vpředu jdoucí osoba vždy před křižovatkou (železničním přejezdem, …) 

zastavila postup celé skupiny.

 Nepřípustné je podlézání spadlých závor.

 Je-li celá skupina pohromadě, všichni přejdou.

 Je naprosto nepřípustné na vozovce, za pochodu, hrát hry či soutěžit, či dělat jiné věci, 

které odvádí pozornost žáků a studentů.

 Je potřeba, aby pozornost všech, hlavně vedoucího akce, byla co nejvíce zaměřena    

na to, co se děje na vozovce a na předvídání nebezpečných situací.

 Vedoucí upozorňuje žáky a studenty, aby při chůzi neměli ruce v kapsách – nebezpečí 

úrazu při pádu (doplněno z otevřené otázky č.19 - jiné úrazy).

 Pamatuj! Chodec nemá absolutní přednost!

 Na přechodu pro chodce je nutné vyčkat, až blížící se auto zastaví.

 Je nutné být obezřetný i na přechodu řízeném semafory.
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 Dodržovat zásadu ,,vidět a být viděn“, hlavně za snížené viditelnosti.

 Stejný postup je nutný, jdeme-li polní či lesní cestou a vozovka nám překříží naši 

trasu.
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Příloha č. 16
Přesuny kolektivů prostředky hromadné dopravy

 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 

žáků a srudentů s doprovodem na výlet jedním autobusovým spojem, zvlášť v čase 

ranní špičky).

 Na nástupní stanici (zastávku) je třeba dorazit včas, raději s určitým časovým 

předstihem. 

 Na nádraží je třeba udržovat kázeň, případně se řídit pokyny výpravčího.

 Při čekání na příslušný spoj je dobré udržet žáky, studenty 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, apod.).

 Do úplného zastavení dopravního prostředku je důležité, aby se k němu žáci a studenti 

nepřibližovali, stejně jako k okrajům nástupiště, aby nedošlo ke střetu nebo stržení   

pod kola dopravního prostředku.

 Žáci a studenti nastupují až na pokyn vedoucího. První do dopravního prostředku 

nastupuje jeden z pedagogických pracovníků, není-li to možné, pověří vedoucí 

jednoho z žáků či studentů (nejspolehlivějšího, apod.), vedoucí kolektivu poté 

nastupuje jako poslední, aby měl kontrolu, zda nastoupili všichni (přepočítává 

nastupující) a dbá, aby nezanechali venku žádná zavazadla.

 Nepodaří-li se, aby všichni žáci a studenti seděli, dohlédne na to, aby se stojící drželi

držadel.

 Během jízdy dbá na dodržování přepravního řádu a pořádku.

 Žáci a studenti by neměli pobývat v blízkosti dveří, nesmí se vyklánět  z oken během 

jízdy, přecházet z vagónu do vagónu, jakož i vyhazovat jakékoliv předměty z oken.

 Cestu autobusem leckdo špatně snáší a k odstranění nevolnosti by měl mít vedoucí     

u sebe lék (Kinedryl nebo Nokinal).

 Před výstupní stanicí dá vedoucí včas pokyn k přípravě na vystoupení, dle potřeby 

vedoucí pomáhá a kontroluje je. Podle možnosti se všichni přesunou blíže výstupním 

dveřím, neohrozí-li to bezpečnost žáků, studentů a ostatních cestujících, vedoucí jde 

vždy první. 
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 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 žácích a studentech,             

aby zajistil, že zůstanou pohromadě, nikdo se neztratil a nikam nespadl.

 Druhý pedagogický pracovník nebo nejspolehlivější žák nebo student vystupuje jako 

poslední a kontroluje, aby v dopravním prostředku nezůstali žádní žáci a studenti,

zavazadla či jiné věci a nepořádek.

 Pro případ, že některý z žáků a studentů zůstane při nastupování do dopravního 

prostředku z jakéhokoliv důvodu na nástupišti (zastávce), či při vystupování 

z dopravního prostředku nestačí vystoupit, měli by žáci a studenti znát zásady, jak     

se v takovém případě zachovat.
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Příloha č. 17
Terénní a noční hry

Na sportovních, turistických, seznamovacích i lyžařských kurzech  většina vedoucích akce 

naplánuje několik terénních nebo nočních her. Tyto typy her jsou pro žáky a studenty velmi 

přitažlivé, žákům a studentům přináší notnou dávku dobrodružství i nevšednosti, dává jim 

možnost ,,vyjádřit se“. Je tu však zvýšené nebezpečí úrazu nebo nehody z důvodu špatné 

viditelnosti. Toto nebezpečí je navíc ještě umocněno tím, že se žáci a studenti často pohybují 

rozptýleně po velkém prostoru, takže o nich vedoucí či instruktoři v určitou chvíli nemají

dostatečný přehled. Proto je velice důležité dbát několika bezpečnostních zásad:

 Kromě her zaměřených na orientaci (orientační závody, stopovací hry) je vždy nutné 

přesně vymezit herní prostor a jeho velikost. Terén by neměl být pro hráče neznámý 

(výlety do neznáma) – dobrá znalost terénu ve dne z denního programu je nutná 

hlavně u nočních her, kdy je orientace díky tmě složitá sama o sobě. 

 Je třeba zvolit vhodné a jasné označení vymezeného prostoru a omezit tím možnost 

bloudění (zvláště při nočních hrách). Takovouto hranici označíme vlastními značkami 

– fábory, terčíky apod. Jejich barva by měla být co nejvíce odlišná od okolí, aby byla 

dobře viditelná na pozadí. V noci je možné místo značek využít různé světelné zdroje 

(pozor na rozdělávání otevřeného ohně – svíčky, petrolejové lampy). Pokud žáci         

a studenti při noční hře používají baterky, je vhodné používání značení z materiálu 

odrážejících světlo (odrazová skla z kola,  různé reflexní nálepky a nášivky,              

ale postačí i terčíky nebo třásně z hliníkové fólie – alobalu.

 V případě pochybností o dostatečnosti vyznačení nebo při zvýšeném riziku úrazu       

je vhodné postavit na takové místo ještě hlídku. 

 Při lesních honičkách pozor na větvičky a házení šišek (dle šetření otázka č.19 jiné

úrazy poranění očí nebo obličeje). 

 Velmi důležité je, aby žáci, studenti i vedoucí byli poučeni o možných nebezpečích, 

které se během hry v daném prostoru mohou vyskytnout a možnostech jak se jim 

vyhnout, aby věděli, jak se zachovat v případě bloudění, úrazu či jiné mimořádné 

události. 

 Při orientačních závodech, stopovacích hrách apod., kdy není herní prostor předem 

vymezen, je potřeba žákům a studentům vydat pokyny, kam se mají dostavit               

v případě, že ztratí cestu, že se ztratí úplně nebo se stane něco mimořádného. 
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 Při nočních hrách je třeba zdůraznit zvláštnosti pohybu v noční krajině. Nikdy nesmí

jít o rychlost, protože se tím velmi zvyšuje možnost úrazu. 

 Při každé hře, kde se hráči rozptýlí po terénu, je nezbytně nutné, aby věděli, jak hra 

dlouho potrvá, kdy a kde začíná a končí. Pro zahájení a ukončeni, a to i pro případ 

mimořádného ukončení, určit svolávací signály, nejčastěji zvukové. 

 Signál musí být domluven i pro případ, když se žák nebo student dostane do nouzové 

situace (úraz, bloudění). Velmi se osvědčilo každého žáka vybavit píšťalkou nebo 

vložit do zrychlené volby číslo vedoucího (v dnešní době mají většinou všichni žáci    

a studenti mobilní telefony).

 Žáky a studenty při nočních hrách zásadně nestrašíme, protože tím velmi zvyšujeme 

riziko nepředvídané reakce ze strany žáků a studentů, a tudíž i riziko úrazu. Pokud 

vedoucí rozhodne strašení ano – je nutné zvážit v jakém rozsahu, pro kterou osobu     

a být připraven na reakci žáka a studenta. Je také nutné, aby pro žáky a studenty 

s postižením, s menší fyzickou zdatností a méně zkušené byly zařazovány hry a trasy 

méně náročné a kratší. 

 Začátek nočních her by měl být nejpozději těsně po večerce, protože budíme-li žáky   

a studenty uprostřed noci, mnohé z nich se nedokáží zcela probudit a zúčastní se hry                    

v polospánku. 

 Nezapomeneme na vhodné oblečení - i letní noci mohou být velmi chladné a žáci        

a studenti mohou snadno nastydnout. Zároveň by jim ale oblečení nemělo 

znesnadňovat pohyb.
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Příloha č. 18
Závodění a soutěžení na kurzech

Závodění a soutěžení je „kořením“ každé činnosti ve volném čase. U žáků a studentů, 

jimž je hravost a soutěžení přirozené, to platí dvojnásob. Nelze říci, že pro starší žáky             

a studenty je  to již zbytečností, protože i ti starší se dokážou nadchnout pro každou pěknou   

a dobře zorganizovanou hru a soutěž. Před akcí samotnou bychom se měli držet následujících 

zásad:

 hlavní je začít s přípravou včas, spěch s sebou přinese spoustu chyb a nedodělků,

přehlédnutí, únavy a nervozity (všechny tyto stavy mohou ovlivnit bezpečnost žáků    

a studentů),

 stanovit si hlavní úkoly pro další přípravu: cíl celé akce, pro koho má být, kolik lidí   

se jí zúčastní, jak dlouho bude trvat apod.,

 určit osobu, která za vše bude zodpovídat (tato osoba může mít k ruce také ostatní),

 vybrat místo a čas akce – oboje musí odpovídat věku, vyspělosti a počtu účastníků      

a druhu soutěže,

 pokud místo neznáme, je třeba se s ním předem seznámit a zjistit skutečnosti důležité 

pro organizační zabezpečení (dostupnost místa, možnosti stravování, u vícedenních 

akcí i ubytování, zabezpečení základní hygieny), bezpečnost prostoru, vhodnost 

umístění stanovišť pro druhy sportů,

 zajistíme dostatek pořadatelů tak, aby u každé soutěže, každého stanoviště, každého 

utkání byla jedna dospělá odpovědná osoba,

 všechny pořadatele je třeba seznámit se záměrem, podrobným programem a proškolit 

je z bezpečnosti práce se zřetelem k pořádané akci,

 prověřit navrhované trasy nebo sportoviště a vytipovat kritická místa (nebezpečí pádu, 

málo prostoru, možnost střetu s ostrým nebo tvrdým předmětem); není-li možné 

takováto místa odstranit, vynechat či obejít, je třeba je označit, obložit nebo jinak 

zabránit nebezpečí, případně zvážit možnost umístit u nich pořadatele, rozhodčího, 

časoměřiče stanoviště,

 u sportovišť musíme prověřit především povrch a odstranit cizí předměty (kamínky, 

hřebíky, střepy) a nerovnosti a vymezit dostatek prostoru pro jednotlivé soutěže,

 všechny trasy a sportoviště je třeba viditelně a přehledně označit, označení by mělo 

alespoň dočasně odolávat nepřízni počasí (vítr, déšť),
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 nesmíme zapomenout určit a vymezit prostor pro účastníky čekající na start nebo       

na vyhlášení výsledků a prostor pro diváky,

 je vhodné připravit program pro vyplnění čekací doby pro ty, kteří zrovna nesoutěží,

či nezávodí; Tato námaha se nám vyplatí, protože „Kdo si hraje, nezlobí!“

 připravíme si včas sportovní, technické a další pomůcky, prověříme jejich stav            

a bezpečnost (lana, vzduchovky, míče),

 je nezbytné, abychom včas rozeslali organizační pokyny všem účastníkům akce, 

(vybavení, obuv, oblečení, procvičení znalostí a dovedností),

 je-li to potřebné, vyberte a označte přístupové cesty od parkoviště, MHD,

 měli bychom zajistit na akci zdravotníka, u akcí s větším počtem lidí raději lékaře,

Na začátku akce, kterou organizujeme i pro ostatní účastníky je nutné seznámit:

 vedoucí, kteří přišli jako doprovod soutěžících, s pořadateli s organizačními pokyny, 

programem, startovní listinou, rozpisem závodu, soutěžním řádem, apod.; Je velice 

dobré, pokud je dokážeme využít i pro činnosti vyplňující čekací doby žáků                 

a studentů.

 všechny účastníky s organizací, pravidly soutěží, se zásadami bezpečnosti (co se smí 

a nesmí, co dělat a na koho se obrátit při úrazu či jiné mimořádné události), upozornit 

na možná nebezpečí, vymezit prostory soutěžím, seznámit s trasou, vysvětlit značení, 

 účastníky se zásadami co dělat, když se někdo na trase zraní nebo zabloudí (určit 

signály, orientační body),
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Příloha č. 19
Koupání na seznamovacích kurzech, školních výletech, zájezdech

Koupání a hry ve vodě jsou pro žáky a studenty velmi přitažlivé a oblíbené. Z pohledu 

bezpečnosti práce jsou to však činnosti velmi rizikové – dle výzkumného šetření patří na třetí 

místo rizikové skupiny. To samozřejmě ale neznamená, že je nebudeme zařazovat                

do programu. Není třeba se jich bát za předpokladu, že budeme důsledně dodržovat předpisy  

a zásady bezpečnosti:

 Při první návštěvě veřejného koupaliště se vedoucí osobně přesvědčí o plaveckých 

schopnostech žáků a studentů a rozdělí je na plavce a neplavce. Koupání žáků       

a studentů v přírodě je nutno přizpůsobit počasí a jejich fyzické zdatnosti                

a otužilosti. Voda by měla mít teplotu nejméně 20°C; doba pobytu ve vodě          

by neměla být delší než 1/4 hodiny. Žáci a studenti otužilejší se smějí koupat       

ve vodě teplé 18°C, avšak neměli by se ve vodě zdržovat déle než 10 minut.       

Při výraznějším podchlazení těla může nastat i smrt. Při koupání žáci a studenti 

nesmějí prochladnout. Po každém vykoupání se musí řádně osušit a převléci        

do náhradních suchých plavek, trenýrek apod. Tato pravidla můžeme také 

upravovat podle toho, jestli jsme na koupališti s 1. ročníkem nebo 4. ročníkem.

 Žáci a studenti se nesmějí koupat jednu hodinu po hlavním jídle, uhřáté                  

a po tělesném cvičení.

 Místo ke koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních 

rybnících musí být projednáno s příslušným okresním hygienikem. Koupat          

se nesmí v chovných rybnících, které jsou takto majitelem označeny, v požárních 

nádržích a ve vodárenských nádržích pro odběr pitné vody.

 Dbát v nejvyšší možné míře na dodržování kázně a dohodnutých pravidel.

 Nepodceňujte vodu a nepřeceňujte své síly.

 Koupání by mělo být vždy výslovně uvedeno v programu - denní program; je-li 

zařazeno dodatečně, měla by tato změna být do programu zanesena zodpovědnou 

osobou - vedoucím akce.

 Program ve vodě zařazovat jen v teplém počasí nebo tehdy, jsme-li schopni zajistit 

následné prohřátí účastníků (sauna, vytápěná klubovna, vyhřátá pláž).

 Ve vodě by mělo najednou být nejvíce 10 žáků a studentů nebo-li 10 žáků na jednu 

pověřenou osobu starší 18 let.
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 Osoba pověřená dohledem nad žáky a studenty při koupání musí být vždy dobrý 

plavec (kurs pro plavčíky), aby mohla poskytnout pomoc v případě tonutí apod. 

 Při nácviku skoků do vody vedoucí pozoruje žáky a studenty ze břehu.

 Odpovědná osoba by měla být s žáky a studenty po celou dobu koupání vždy        

ve vodě.

 Je-li přítomna druhá osoba, pozoruje žáky a studenty ze břehu, přítomnost druhé 

osoby je vhodná nejen z hlediska bezpečnosti, ale také proto, aby se i vedoucí 

mohli střídat ve vodě, pokud je skupin žáků a studentů více.

 Je velmi výhodné, znají-li žáci a studenti dohodnuté signály a povely (píšťalkou, 

praporky).

 Ani dospělí by se nikdy neměli chodit koupat sami.

 Nevstupujte do vody naráz, postupně se smočte.

 Neskákejte do vody uhřátí a po opalování.

 Pokud se žáci, studenti (i dospělí), zotavují po nemoci, neměli by do vody vůbec 

vstupovat.

 Do neznámé vody nesmí nikdo vstupovat, natož skákat bez prověření dna, hloubky 

vody a přístupové cesty; to provede zásadně pouze vedoucí akce.

 Podle charakteru dna a přístupových cest je vhodné, aby měli žáci a studenti obuv 

do vody.

 Pro neplavce by měl být zřetelně vymezen prostor, popřípadě by měli mít plovací 

vesty či jiné vhodné pomůcky.

 Je vhodné rozdělit žáky a studenty do dvojic s tím, že se neustále hlídají.

 Neukázněné žáky a studenty vykážeme okamžitě z vody.

 Ani plavci se nesmějí vzdálit z prostoru, který vedoucí akce určí.

 Vedoucí musí mít neustále přehled i o žácích a studentech, kteří se nekoupou         

a jsou na břehu; zde je dobré mít pomocníka (staršího 18 let, popřípadě i z řad 

starších žáků a studentů) a připravený program.

 Při plavání na delší vzdálenost, soutěžích (skoky do vody, vodní pólo) a závodech 

je nutný doprovod loďky, která je obsazená dospělým – plavčíkem.

 Pokud se koupání účastní více tříd najednou doporučuje se, aby byl u vody 

přítomen zdravotník nebo pedagogický pracovník s kurzem první pomoci.

 Jste-li ve vodě stiženi nevolností, křečí nebo se zraníte, zachovejte především klid. 

V poloze naznak se dostanete na břeh s nepatrnými pohyby paží či nohou (Tuto 
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zásadu je třeba žákům a studentům dobře vštípit, a pokud možno, též s nimi 

nacvičit).

 Na veřejných koupalištích a v bazénech dodržujte provozní řád a dbejte pokynů 

plavčíků, popřípadě dalších zaměstnanců.

 Je výhodné, pokud můžeme žáky a studenty ve vodě nějak odlišit od ostatních lidí, 

nebo jim vyhradit určitý prostor.

 Na tekoucí vodě (řece) by měla být k použití loďka se záchranným kruhem                 

(i nafukovacím) upevněným na laně o délce alespoň 10 m.  
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Příloha č. 20
Pohyb ve městě

Při pohybu ve městě platí samozřejmě běžné zásady bezpečnosti, ale existují i jisté 

zvláštnosti:

 Ve městě je velmi málo míst, která nejsou přímo či nepřímo spojena s dopravními 

komunikacemi, a proto je třeba velmi důsledně dodržovat vyhlášku o silničním 

provozu.

 Při výběru trasy pro přesun je třeba volit vždy raději méně rušné silnice, nelze-li   

se jim zcela vyhnout.

 Před začátkem je vždy nutné seznámit žáky a studenty s cílem a trasou přesunu     

či prostorem, kde se budou žáci a studenti pohybovat; Je to potřebné jednak       

pro jejich orientaci, ale i pro případ, že by se ztratili.

 Je vhodné určit pro místo srazu nejvyšší bod – kostel, věž, apod.

 S pravidly, která je nutné dodržovat, seznámíme žáky a studenty vždy předem,                       

a to i v případě, že jsou známá a měli bychom je jen zopakovat.

 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 žáci a studenti pohybovat po městě samostatně, (výzkumné šetření 

ukázalo, že to někteří ředitelé a pedagogičtí pracovníci s nezletilými žáky 1. a 2. 

ročníků zakazují, nebo alespoň nedoporučují) popřípadě ve dvojicích či malých 

skupinkách, je vhodné, aby si vedoucí skupiny zapsal číslo mobilního telefonu 

alespoň jednoho ze skupinky.

 Bez doprovodu dospělé osoby je vždy nutné žáky a studenty důrazně poučit          

o možných nebezpečích a pravidlech bezpečnosti, která musí dodržovat.

 Především ve velkých městech, ale i jinde je třeba seznámit žáky a studenty           

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.
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Příloha č.21
Činnost v místnostech

Leckdo namítá, že místnost je z hlediska nebezpečí úrazu či jiné nehody poměrně 

bezpečná a je zbytečné o ní hovořit příliš podrobně. Zdaleka tomu tak není – úrazů                 

v místnosti není málo. Většině z nich by se dalo předejít, pokud by byla dodržována 

všeobecně známá a základní pravidla:

 Je třeba znát a dodržovat pravidla určená pro provoz v místnosti např. řád klubovny, 

společenské místnosti, domovní řád, ubytovací řád, ; tato pravidla by měla být 

vyvěšena na viditelném místě a všichni by s nimi měli být prokazatelně seznámeni.

 Program činnosti by měl vždy odpovídat charakteru místnosti.

 Měly by být omezeny nebezpečné činnosti v místnosti, zvláště pak lezení po výškách, 

stoupání na židle a stoly, běhání, skákání, klouzání a házení; nedodržování kázně 

a pravidel je jednou z nejčastějších příčin úrazů a nehod.

 To vše se vztahuje samozřejmě i na prostory přiléhající či přístupové (chodby, 

vestibuly, schodiště), náležející k místnosti – klubovně, společenské místnosti.

 Na chodbách nedovolit běhání, klouzání, sjíždění po zábradlí, skákání ze schodů.

Místnost by svým charakterem a stavem měla splňovat alespoň základní požadavky     

na prostor, v které se pohybují žáci a studenti:

 Prostor – doporučená výška místnosti jsou 3 metry, minimálně 2,1 metru, 2 metry 

čtvereční nezastavěné plochy na osobu a 15 metrů krychlových prostoru na osobu. 

 Hygienické vybavení – sociální zařízení, voda, možnost větrání a topení, dostatek 

světla.

 Vybavení a uspořádání – podlahová krytina by neměla být kluzká či volně položená 

(bez upevnění), měla by se snadno udržovat, nejvíce používané a rizikové části (kolem 

dveří, tepelných spotřebičů, apod.) by měly být co nejméně zastavěné nábytkem          

a volně přístupné. 

 Nábytek a další vybavení by měly mít co nejméně nebezpečných prvků (ostré rohy, 

skleněné výplně, vyčnívající kovové části).

 V místnosti je třeba pravidelně kontrolovat stav vybavení a zařízení. 

 V místnosti či jiných prostorách určených k hromadným akcím musí být vyvěšeny 

požární poplachové směrnice, evakuační plán, traumatologický plán. 
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 V těchto prostorách musí být zároveň na dobře viditelném a dostupném místě hasicí 

přístroj,u kterého provozovatel objektu musí zabezpečit pravidelné revize.

 Zvláštní pozornost je třeba věnovat tepelným zdrojům (kamna, vařiče, zářiče) i práci 

s elektrickým zařízením a přístroji; žáci a studenti by s nimi neměli manipulovat.

 Pokud jsou tepelné spotřebiče umístěny v místě, které jsou více navštěvované            

(u vchodových dveří), je vhodné oddělit je pevným zábradlím nebo mříží či alespoň 

paravánem z nehořlavého materiálu. 

 Pro zvýšení bezpečnosti je dobré, aby elektrické zásuvky byly opatřeny záslepkami. 

Každé poškození elektrické zásuvky či vypínače je třeba urychleně opravit, zásuvku 

nebo vypínač vyřadit z provozu (tyto činnosti v žádném případě nesmějí vykonávat 

žáci a studenti), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 

 Při otevírání a zavírání oken je třeba dbát co největší opatrnosti. Je vhodné využívat 

zachycujících zarážek. Je nutné zabránit vyklánění žáků a studentů z oken, lezení       

na okna a parapety či dokonce sezení na nich. 

 Je nebezpečné nechávat otevřená dvířka různých skřínek a skříní, zvláště pak jsou-li 

prosklená, stejně jako dveře či okna. 

 Zvýšenou pozornost je třeba věnovat všem rohům, hranám a výčnělkům v místnosti,

kde to dovolují podmínky, je vhodné je odstranit či zakrýt pomocí stavebních úprav.

 Neméně důležitý je i dobrý stav podlahových ploch, měly by být rovné bez prohlubní 

a výstupků, podlahové krytiny by měly být udržovány v bezvadném stavu – nebezpečí 

hrozí zejména na uvolněných parketách a dlaždicích či špatně položeném nebo 

uvolněném linu, koberci, apod.
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Příloha č.22
Ochrana před sociálně patologickými jevy při mimoškolní činnosti

V lidské společnosti „nebezpečí nechodí po horách,“ ale vždy mezi lidmi – právě 

proto je při veškeré práci s žáky a studenty kladen velký důraz na odpovědný a kvalifikovaný 

přístup vedoucích kolektivů, kteří by měli veškerým problémů předcházet především 

prevencí. Sociálně patologické jevy (které jsou nejvíce patrné zejména v mezilidsky sterilních 

městech) kladou na všechny dospělé v blízkosti žákovských a studentských kolektivů značné 

morální nároky, a proto si stručně shrňme nejdůležitější zásady:

Dobrý vedoucí akce nebo nápaditý třídní učitel může využít seznamovacích kurzů k aplikaci 

těchto zásad a návyků:

 Učí žáky a studenty komunikativnosti, dovednosti zeptat se na cestu, požádat        

o pomoc v nouzi, ale současně také mluví  s žáky a studenty o možných 

nebezpečích, vysvětluje a učí žáky a studenty ostražitosti před cizími osobami, 

které sami naváží s žáky a studenty kontakt, přehnaně nabízejí pomoc, snaží         

se žáka či studenta nalákat do auta, do bytu, do chaty, na jakékoliv osamělé místo.

 Naučí žáky a studenty nebát se v noci v lese, ale i ostražitosti v šeru a tmě města.

 Sleduje a vyhodnocuje vztahy v kolektivech (žáků, studentů a učitelů, žáků            

a studentů navzájem, …) dokáže zachytit  šikanu v zárodku, kdy je relativně 

snadnější se jí postavit.

 Všímá si, jak který žák a student reaguje na jednotlivé učitele při doteku 

(poplácání po rameni, pohlazení po vlasech, …).

 Dodržuje intimitu při mytí, převlékání, vede k tomu i ostatní – každý žák a student 

má právo na soukromí.

 Vyžaduje přihlášky na vícedenní akce, kurzy, ale i přihlášky na jednodenní akce    

i od „náctiletých“, i když má pocit, že je to pod  jejich úroveň.

 Na příkladu vlastním a ostatních dospělých na akci ukazuje žákům a studentům, 

že je normální nekouřit a nepít alkohol (ani pivo nebo víno po večerce) alespoň    

na našich akcích, o jakýchkoliv drogách platí totéž.

 Ví, že nejlepší prevencí řady sociálně patogenních jevů je nabitý zajímavý 

program, že osobní volno žáků a studentů neznamená osobní volno                     

pro pedagogický dozor.

 Nejen ví, kde žáci a studenti jsou, ale také co dělají při činnosti či osobním volnu.
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 Vyšle žáky a studenty bez doprovodu jen do míst, která žáci znají, vždy však         

s ohledem na věk a zkušenosti žáků a studentů.

 Nikdy neposílá žáky a studenty jednotlivě.

 Volí taková pravidla hry, aby měl přehled, kam šla jaká skupina plnit úkol           

ve společenské hře.

 Dává přednost jednotlivým úkolům, mezi kterými se žáci a studenti vrací 

například do ubytovny, kde si vyzvednou další úkol, v rámci strategie mohou žáci

a studenti sami zvolit pořadí úkolů.

 Nikdy „nevypustí“ žáky a studenta do města s dlouhým seznamem úkolů               

a dlouhým časovým limitem, například 2 hodiny.
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Příloha č.23
Pobyt na horách

Pobyt na horách v zimních měsících (turistický kurz v zimě, výcvikové kurzy, školní 

výlety, …) patří v mnoha kolektivech k oblíbené zimní činnosti. Vzhledem k terénu, 

klimatickým podmínkám i programovému obsahu je to bezesporu pro žáky a studenty velmi 

atraktivní akce, z hlediska pořadatele akce a vedoucího akce, třídního učitele, je to však                          

z bezpečnostního pohledu akce rizikovější a má svá specifika.

Na co je potřeba pamatovat:

 Při zajišťování místa akce:

 prostory pro ubytování musí být suché, přiměřeně vytápěné, musí mít dostatek 

prostoru pro sušení nejen mokrého oblečení, ale i další výbavy (obuv,      

batoh, …),

 žákům a studentům musí být umožněno koupání nebo osprchování v teplé 

vodě; zde zřejmě problém nebude, protože většina pořadatelů zimních akcí       

v případě velmi jednoduchého ubytování zařazuje do programu i návštěvu 

bazénu nebo jde o kratší akce, standardní ubytování většinou zahrnuje              

i nezbytné hygienické zázemí,

 terénní přesuny je možné provádět pouze za denního světla: je nutné pamatovat 

na to, že v zimě se brzy stmívá a páteční večerní příjezd s následným 

pochodem na horskou chatu není s žáky a se studenty možný (ani v běžném 

„nehorském“ terénu),

 pobyt ve vrcholových horských partiích může být sice atraktivní, ale může     

se stát, že celé období pobytu bude takové počasí, že nebudeme moci s žáky    

a studenty ven, nebo jen na krátkou dobu, je tedy třeba počítat s tím 

v náhradním programu,

 zjistěte si dopředu vybavení chaty – třeba proto, aby jedinou místností, kde 

bude moci být celá vaše skupina pohromadě, nebyla restaurace otevřená celý 

den a večer pro veřejnost; Máte-li možnost volby pokojů, vyberte nejen 2 – 3 

lůžkové, ale i jeden větší, který v případě potřeby může sloužit jako 

společenská místnost – pro hry, povídání, sezení, … počítejte, že v zimě bude 

doba strávená v budově delší než na výpravách v jiných měsících.

 pamatujte na nutnost zajištění celodenního pitného režimu pro všechny,
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 Při komunikaci s rodiči nebo zletilými žáky před akcí

 zdůraznit nutnost přiměřeného oblečení a další výbavy,

 dostatek, ale ne přebytek oblečení (s ohledem na manipulaci se zavazadlem),

 oblečení, na které je žák a student zvyklý, které je vyzkoušené, neškrtí (příliš těsné 

oblečení brání krevnímu oběhu a usnadňuje vznik omrzlin),

 raději oblečení, které se dá vrstvit (mikina + slabší svetr), než jeden tlustý svetr,

 bundu s kapucí, se zapínáním na klasický zip, krytý zapínáním na suchý zip,

šusťáky nebo jiné podobné vhodné nenasákavé kalhoty;  Z praktického hlediska   

je lepší bunda a kalhoty než kombinéza, ale je jasné, že kvůli jedné akci nebudou 

rodiče kupovat nové oblečení. 

 zvláštní oblečení pro doma, ale takové, které se dá v případě nutnosti vzít i na ven 

(tričko, mikina, legíny pod lyžařské kalhoty, …),

 nezapomenout na čepici, rukavice, něco na krk – raději šátek (z hlediska 

bezpečnosti je nevhodná dlouhá vlající šála),

 v  případě, že nás na začátku akce po vystoupení z vlaku nebo autobusu čeká pěší 

cesta nebo pochod na běžkách či cesta lanovkou, je nutné dát rodičům pokyn,      

že žáci a studenti musí mít dostatečné oblečení již na cestu (ne dole v batohu!), 

včetně čepice, rukavic,… bez ohledu na to jaké počasí je v okamžiku odjezdu 

z nížiny,

 nezapomenout na spacák, případně karimatku, pokud nebudeme mít postele 

vybavené lůžkovinami (nutné uvést v pokynech),

 zdůraznit potřebu ochrany před sluncem – brýle a mastný krém s UV filtrem      

(na horách je UV záření intenzivnější),

 probrat s rodiči nebo zletilými žáky a studenty vhodné obutí, zejména do terénu;

Kromě lyžařské obuvi by žáci a studenti měli mít i pevné nepromokavé                  

a dostatečně velké boty s traktorovou podrážkou. Zásadně ne sněhule, botasky, 

tenisky, … na cestu jsou nevhodné i běžkařské boty.

 dohodnout s rodiči nebo zletilými žáky a studenty, zda případné zapůjčení lyží      

si zajistí sami už před akcí, nebo zda si žáci a studenti budou moci zapůjčit 

potřebné až na místě, např. v půjčovně lyžařského střediska; Doporučuji promyslet 

dopředu, protože jde o takové věci, jako odpovědnost za zapůjčené lyže nebo 

snowboard vůči půjčovně (rodiče x pořadatelská organizace x vedoucí jako 

jednotlivec), otázku platby výpůjčného (a případné zálohy), platby za seřízení 
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bezpečnostního vázání, … v neposlední řadě i fakt, aby jeden dospělý nebyl 

„blokován“ pro další program půjčováním vybavení pro jednoho žáka či studenta.

 otázka přilby na hlavu pro sjezdové lyžování je pro nezletilé žáky povinná; Pokud

jde o zletilé žáky a studenty, nebudeme ji zřejmě povinně vyžadovat, na druhou 

stranu určitě doporučíme rodičům, aby ji studentovi dali s sebou, pokud je na ni 

žák zvyklý a máme-li v programu lyžování na „velké“ sjezdovce. Rozhodně 

otázku vybavení přilbou nepodceňte, zvažte náročnost akce, zvyky rodičů, 

lyžařskou vyspělost účastníků, zletilým žákům a studentům po zralé úvaze 

doporučíme povinnost také.

 doklad o seřízení bezpečnostního vázání musí vedoucí akce po rodičích nebo 

zletilých žácích a studentech požadovat; Může se stát, že jej bude požadovat 

pojišťovna v případě úrazu a uplatňování pojistného plnění.

 rodiče a zletilé žáky a studenty může zajímat, zda škola má sjednán nějaký druh 

úrazového pojištění pro účastníky akce; I v případě, že se rodiče nezajímají, je 

vhodné  se o úrazovém pojištění žáků a studentů zmínit a doporučit jejich 

individuální pojištění.

 bude-li se na akci sportovat více než běžným způsobem, je vhodné , aby vedoucí

akce požádal rodiče o vyjádření, že nezletilí žáci jsou způsobilí k účasti na této 

akci,

 v závislosti na konkrétním zaměření akce a struktuře účastníků je na vedoucím, 

zda posouzení zdravotní způsobilosti nezletilých žáků ponechá na rodičích nebo 

zda bude požadovat vyjádření lékaře, (toto i u zletilých žáků a studentů),

 Při přípravě programu

 veškerý program musí být přizpůsoben terénu, klimatickým podmínkách, věku, 

zkušenostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků a studentů; Třetí den 

pobytu   by měl být odpočinkový (to však určitě neznamená nejít ven a nechat 

žáky a studenty dělat jen to, co sami chtějí!). 

 lyžařský výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž žáků, např. lyžování            

na sjezdovce nebo výcvik na  běžkách, může v jednom dni trvat max. 6 hodin 

(s výjimkou dne, kdy se pořádá celodenní výlet – ten by však neměl být hned 

první den); Lyžařský výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž žáků a studentů 

by měla být nejpozději po 90 minutách přerušena alespoň 15 minutovou 
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přestávkou např. svačinou (čaj a sušenka nebo teplá polévka) v bufetu, ale 

třeba i sundáním lyží a nenáročnou hrou venku za hezkého počasí. 

 dbejme na dodržování spánku,

 nezapomenout zajistit dostatek dospělých; Zimní pobyt na horách vyžaduje 

oproti běžné akci nejen větší počet dospělých, ale také jejich větší zkušenost, 

znalost terénu, …dovednost nejen připravit zajímavý program pro žáky             

a studenty, ale také schopnost pomoci žákům a studentům řešit jejich 

problémy, více si jich všímat (špatně zapnuté nebo zašněrované boty mohou 

být na sedačkové lanovce pro žáky, studenty i ostatní ve skupině velmi 

nepříjemnou komplikací, stejně jako dolů spadlé rukavice). 

 pro výcvik na lyžích je výhodou kvalifikace lyžařského instruktora,

 Při odchodu do terénu

 při přípravě v chatě říci jasně žákům a studentům, co mají mít s sebou (pokud 

nejdeme jen před chatu, nevyplatí se dělat tajnosti s tím, kam a na jak dlouho 

jdeme a co tam budeme dělat),

 hned před chatou (aby se mohli žáci a studenti pro zapomenuté věci vrátit) 

zkontrolovat, zda  mají vše potřebné – čepice na uši, rukavice, větrovku, 

šusťáky nebo jiné vhodné kalhoty, svetr, vhodnou obuv, pro turistiku návleky 

přes boty (zabraňují padání sněhu do bot shora) i náhradní ponožky; Jdeme-li 

ven na celý den, pak i jídlo a pití (i v zimě je nutné dodržovat pitný režim).        

I při sluncem rozzářeném ránu musí mít tyto věci žáci a studenti alespoň           

s sebou v batohu na záda - raději každý svůj menší, než jeden veliký batoh   

pro tři žáky a studenty. A to nejen s ohledem na váhu batohu. 

 nezapomeneme ani na sluneční brýle a krém s UV filtrem; I když nesvítí 

slunce, je nutné odkryté části těla ještě před odchodem do terénu chránit 

mastným krémem, který chrání kůži před větrem a mrazem a zpomaluje tak 

vznik omrzlin. Pozor, je nutné používat mastný krém, ne hydratační! 

 dospělý vedoucí by měl mít ve své výbavě do terénu vždy „něco navíc“:

lékárničku, fungující mobil pro případné přivolání pomoci (kromě známého 

nouzového čísla 112 ještě také tel. číslo na horskou službu a na chatu, kde je 

skupina ubytována), balíček papírových kapesníků, pro turistiku také šňůru 

(nebo slabší lano, cca 20 – 30m) pro případ nutnosti spojení účastníků v mlze, 
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termoizolační fólii, …. V dnešní době často podceňovaným pravidlem by mělo 

být i zanechání předpokládané trasy celodenního výletu celé skupiny u správce 

chaty. 

 na začátku akce by měli žáci a studenti být poučeni, jak se na horách chovat                 

(při uklouznutí na strmém svahu, ujetí lyže, menším zranění, ztracení se, …),

 v  případě, že nás na začátku akce po vystoupení z vlaku nebo autobusu čeká 

pěší cesta nebo pochod na běžkách či cesta lanovkou, je nutné co nejdříve 

fyzicky zkontrolovat, že žáci a studenti mají potřebné vybavení u sebe (čepice,   

rukavice, …). Zjištění, že žáci a studenti mají rukavice a čepice v batozích, 

které před chvílí odvezla rolba a nás čeká cesta lanovkou a kilometrová cesta 

po hřebeni ve sněhové vánici, nepotěší.

 Přímo v terénu

 nesnažit se za každou cenu dodržet naplánovaný program,

 sledovat aktuální fyzický a psychický stav žáků, studentů i všech ostatních 

vedoucích, věnovat pozornost změnám počasí,

 trasu výletu je nutné přizpůsobit nejen s ohledem na počet kilometrů, ale také 

s ohledem na převýšení (turistika po kopcích je fyzicky náročnější); Stejně tak 

i pouhá chůze po rovině je ve sněhu fyzicky namáhavější než letní turistika. 

 bude-li foukat vítr, mohou i při relativně malém mrazu snadno vzniknout 

omrzliny na oděvem nechráněných nebo málo chráněných částech těla (nos, 

brada, uši,..); Pamatujme proto, že teplota na teploměru zdaleka není 

rozhodujícím faktorem. 

 omrzliny mohou vzniknout i pod oblečením – v mokrých rukavicích (při sezení 

na lanovce i v suchých rukavicích), v těsných nebo příliš utažených botách 

(malé běžkové boty nebo pevně zapnuté sjezdové boty); Zvláštní, ale závažnou 

omrzlinou může být i omrzlá achillovka, pokud se při turistice (pěší nebo       

na běžkách) dostane sníh do boty horem, kvůli špatným nebo úplně chybějícím 

návlekům na boty. Ani při pohybu nemusí totiž dětská noha produkovat tolik 

tepla, aby sníh na kraji boty roztál. 

 jakémukoliv drobnému problému žáka a studenta v terénu (bolení čehosi, 

děravá rukavice, odřenina z bot, nechuť k jídlu, ale i projevu typu „já už 

nemůžu“, …) je nutné věnovat víc pozornosti než při běžném letním výletu;   
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V extrémních podmínkách se i malý problém jednotlivce může snadno změnit 

ve velký problém celé skupiny. 

 poslední musí jít vždy dospělý, nikdy nenecháme žáka nebo studenta vzadu     

– na horách to platí dvojnásob; I kdyby mělo jít o posledních 20m ke vchodu 

do chaty při návratu z venku. 

 při lyžování na sjezdovce utvoříme menší skupinky žáků a studentů s jedním 

vedoucím, který jezdí s žáky a studenty; Na delší sjezdovce by měla celá 

skupinka jezdit pohromadě a na základě pokynu vedoucího na sebe čekat       

na vhodných místech. U kratšího svahu se vždy dohodneme s žáky a studenty, 

kde na sebe čekáme (nahoře, dole). 

 pro skupinu žáků a studentů platí dvojnásob nutnost respektovat zákaz vstupu 

na označená místa (např. řada letních turistických cest je na horách běžně        

v zimě uzavřená), vstup na lavinové svahy, dbát všech doporučení horské 

služby, stejně jako nutnost využívat ke sjezdovému lyžování pouze k tomu 

určené svahy; Pohyb skupiny po neznačených cestách lze připustit pouze 

výjimečně po pečlivém zvážení zkušeného vedoucího v případě, že cesta       

po značené cestě by představovala větší riziko! 

 v případě krajní nouze se může vedoucí ve jménu záchrany skupiny žáků         

a studentů např. vloupat do rekreační chaty, kde s žáky a studenty přečká noc;

Jedná se však o krajní řešení, na které by dobrý vedoucí neměl nikdy spoléhat. 

Takovou věc musí samozřejmě vedoucí co nejdřív nahlásit Policii a musí 

(pořadatel nebo vedoucí) nahradit škodu způsobenou majiteli objektu.

Pobyt v zimních horách má obrovské kouzlo, které však může prožít pouze ten, který 

nepodcení žádné z možných úskalí. Ta by si měli uvědomit nejen vedoucí a rodiče, ale i sami 

účastníci nezletilí, ale hlavně zletilí žáci – malé opomenutí se může vymstít nejen zkušeným 

horolezcům v Himalájích, sjezdařům v Alpách, ale i žákovskému a studentskému kolektivu

na krásných svazích v Krkonoších.
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Příloha č.24
Pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích

1.Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty.

Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho 

jiného.

2.Ovládání rychlosti a způsobu jízdy.

Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled).Musí 

přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým               

a povětrnostním podmínkám a hustotě provozu.

3.Volba jízdní stopy.

Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval 

lyžaře a snowboardistu, který jede před ním.

4.Předjíždění.

Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou 

vzdáleností, která ponechá předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor 

pro všechny jeho pohyby.

5.Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru.

Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po zastavení 

chce opět rozjet dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, 

že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní.

6.Zastavení.

Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech 

zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, 

který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.

7.Výstup a sestup.

Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí 

používat okraj sjezdovky.

8.Dbát na značky a na znamení.

Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a signalizaci.

9.Poskytování pomoci.

Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.

10.Povinnost prokázat se.

Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je 

odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje. 
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Příloha č.25

Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení (název, sídlo, IČ):

Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ):

ZÁZNAM O ÚRAZU
(DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA)

Pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok:
Byl záznam vyhotoven na žádost?

Jméno a příjmení zraněného: Datum narození: Třída, ročník:

Místo trvalého pobytu zraněného: Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

Datum úrazu:           Čas:            Místo: Zákonný zástupce vyrozuměn:
Datum:          Čas:       Způsob:

Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen: Šlo o úraz smrtelný?   Datum úmrtí:

Popis události:

Zraněná část těla:

Předpokládaná příčina úrazu:

Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?:
Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno:

Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou nebo školským zařízením 
přijato v době před úrazem:

Druh činnosti:
1. vyučovací hodina
2. přestávka
3. praktické vyučování nebo praktická 
příprava
4. pěstitelské práce, praktické činnosti a 
dílny
5. tělesná výchova – skupinová činnost
6. tělesná výchova – individuální činnost
7. školní výlet
8. sportovní akce a soutěže
9. kurzy plavání, lyžování a sportovně-
turistické kurzy
10. jiné činnosti

Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) či vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů 
nebo zvířat?

Jména, příjmení a podpisy svědků:

Datum 
sepsání 
záznamu:

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby 
vykonávající dohled v době úrazu:

Podpis zraněného (umožňuje-
li to jeho stav):

Jméno, příjmení a podpis vedoucího 
zaměstnance, razítko:

Aktualizace
Datum:

Byla poskytnuta náhrada za bolest?
Bylo poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění?

Jedná se o úraz smrtelný?         Datum úmrtí:

Jméno, příjmení a podpis vedoucího 
zaměstnance, razítko:
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Příloha č.26

Vyhláška o evidence úrazů dětí, žáků a studentů (novela účinná 

od 1.4.2010)

64/2005 ve znění… 57/2010

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon):

§ 1

Kniha úrazů

(1) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým 
došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin 
od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.

(2) V knize úrazů se uvede

a) 
pořadové číslo úrazu,

b) 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) 
popis úrazu,

d) 
popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) 
zda a kým byl úraz ošetřen,

f) 
podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) 
další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

(3) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

§ 2

Záznam o úrazu

(1) Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o:



140

a) 
úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen "žák")   
ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích 
vyučovacích dnů, nebo

b) 
smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození 
zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději  
do jednoho roku od vzniku úrazu.

(2) Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) Na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo orgánu uvedeného v § 4 škola 
nebo školské zařízení bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1.

(4) Škola nebo školské zařízení vyhotoví o úrazu, který není uveden v odstavci 1, záznam, 
pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského 
uplatnění způsobené úrazem.

(5) Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi,    
v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

(6) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu

a) 
pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského 
uplatnění způsobené úrazem, nebo

b) 
v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.

§ 3

Hlášení úrazu

(1) O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení 
jeho zákonnému zástupci.

(2) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 
nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení               
bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

(3) O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně,      
u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu 
vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění 
sjednáno.

(4) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu podle § 2 odst. 
1 a 4 také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, popřípadě příslušnému obvodnímu 
báňskému úřadu, pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků středních škol nebo 
praktické přípravě studentů vyšších odborných škol.
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§ 4

Zasílání záznamu o úrazu

(1) Záznam o úrazu podle § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení       
za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce,

a) 
zdravotní pojišťovně žáka a

b) 
České školní inspekci.

(2) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů           
po podání hlášení podle § 3 nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b)

a) 
zřizovateli,

b) 
zdravotní pojišťovně žáka,

c) 
České školní inspekci a

d) 
místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

(3) Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli         
na základě jeho písemné výzvy.

(4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 
odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci 
o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. 
Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého 
záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu 
aktualizace.

(5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá 
České školní inspekci v elektronickém formuláři.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
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Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb.

Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení (název, sídlo, IČ):

Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ):

ZÁZNAM O ÚRAZU
(DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA)

Pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok:
Byl záznam vyhotoven na žádost?

Jméno a příjmení zraněného: Datum narození: Třída, ročník:

Místo trvalého pobytu zraněného: Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

Datum úrazu:           Čas:            Místo: Zákonný zástupce vyrozuměn:
Datum:          Čas:       Způsob:

Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen: Šlo o úraz smrtelný?   Datum úmrtí:

Popis události:

Zraněná část těla:

Předpokládaná příčina úrazu:

Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?:
Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno:

Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou nebo školským 
zařízením přijato v době před úrazem:

Druh činnosti:
1. vyučovací hodina
2. přestávka
3. praktické vyučování nebo praktická 
příprava
4. pěstitelské práce, praktické činnosti a 
dílny
5. tělesná výchova – skupinová činnost
6. tělesná výchova – individuální činnost
7. školní výlet
8. sportovní akce a soutěže
9. kurzy plavání, lyžování a sportovně-
turistické kurzy
10. jiné činnosti

Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) či vznikl následkem spolupůsobení 
přírodních živlů nebo zvířat?

Jména, příjmení a podpisy svědků:

Datum 
sepsání 
záznamu:

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby 
vykonávající dohled v době úrazu:

Podpis zraněného 
(umožňuje-li to jeho stav):

Jméno, příjmení a podpis vedoucího 
zaměstnance, razítko:

Aktualizace
Datum:

Byla poskytnuta náhrada za bolest?
Bylo poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění?

Jedná se o úraz smrtelný?         Datum úmrtí:

Jméno, příjmení a podpis vedoucího 
zaměstnance, razítko:

Čl. II vyhlášky č. 57/2010 Sb.
Čl. II

Podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky, se postupuje od 1. května 2010.


