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„Profesoři jsou lidé ideální. Jdou za svojí ideou, neohlížejíce se vpravo a vlevo. Tak
jakýs profesor vedl svoje žáky do údolí řeky, na př. Pěnkavy ku zříceninám hradu
Křečkova. Bylo po několikadenních deštích a výletníci přišli k místu, kde Pěnkava byla
rozvodněna a stezka pobřežní zatopena. Profesor žáčkům v čele dral se tedy roštím a
lezl po pobřežních stráních, a žáčkové za ním, déle než půl hodiny, jen aby se dostali na
Křečkov. Bůh byl moudřejší než onen profesor a nedopustil, aby některý ze svěřených
sletěl a se utopil. Mimo to žáčkové se opozdili, vlak jim ujel a přijeli domů místo asi v 8
hodin, někdy po 11. večer. Poněvadž profesor nemohl a nemůže dopr ováže ti každého
žáka zvlášť, rozešly se děti v pozdní hodině znaveny a utrmáceny po Praze k rodičům a
jejich zákonným zástupcům, starostmi mroucím ".
Jiří Stanislav Guth- Jarkovský1

1 Úvod
Podle

průzkumů

Ministerstva

zdravotnictví

ČR

provozuje

pohybové

aktivity

v uspokojivém rozsahu asi 10 - 15 % obyvatel. Pohybové aktivity patří k hlavním
determinantům zdraví a délky lidského života, které není možno nahradit jiným
způsobem. V dnešní době mají významnou funkci aktivity spojené s pobytem v přírodě.
Jednou z vhodných forem pohybových aktivit v přírodě je turistika. Při stálém snižování
přirozené fyzické zátěže u všech věkových skupin je turistika v současné době
v lidském životě významná.
Turistika je vhodná pro usměrnění agresivity, rozvoj sociálního vědomí a etického
kodexu člověka, zejména v jeho dětství a mládí. Turistika přispívá ke vzniku zájmových
sdružení, vede k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci. Aktivní způsob života patří
mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti prevence drogové závislosti, alkoholismu,
kriminality a dalších negativních sociálních jevů.

' GUTH, J. Turistika. Praha: 1917, s. 102
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Škola by měla poskytnout dětem dostatečnou škálu možností trávení volného času.
Většinu turistických aktivit mohou žáci provozovat i v dospělém věku bez zvláštních
omezení. Proč tedy školy nepořádají většinu turistických akcí? Vždyť během pobytu v
přírodě rozvíjí krom jiného i přírodovědné, zeměpisné a historické znalosti!
Již šest let se věnuji práci s dětmi a mládeží v oblasti turistiky. Nejvíce zkušeností mám
s vodní turistikou, proto jsem zaměřil svoji práci na tuto oblast. Vodní turistika je však
pouze částí pohybových aktivit v přírodě, které lze na vodáckém kurzu provozovat.
Proto do své práce začleňuji i ostatní formy turistiky, dále je však nerozvádím.
Uvědomuji si, že organizace těchto akcí na základních školách je problémem, ale každá
oblast by při rozpracovávání vydala na samostatnou diplomovou práci.
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2 Problém a cíle práce
Problémy diplomové práce:
Jsou na základních školách pořádány turistické kurzy?
Má vliv na pořádání kurzů aprobace ředitele a počet aprobovaných učitelů TV?
Postihují právní normy všechny důležité aspekty pro pořádání turistických akcí?
Dodržují školy předpisy platné pro pořádání turistických akcí?

Cíle a úkoly diplomové práce:
Jednotlivé cíle a úkoly jsou provázané a nelze je od sebe jednoznačně odlišit.
1. Zjistit, zda základní školy pořádají turistické akce: pěší, cyklistické, vodácké a
vyučují na LVK běžecké lyžování.
2. Zjistit, zda má aprobace ředitele, počet aprobovaných učitelů TV a velikost
školy vliv na množství pořádaných turistických akcí.
3. Ověřit, zda nejsou při pořádání turistických akcích porušovány závazné právní
normy.
4. Analyzovat, jsou-li právní normy upravující pobyt na turistických akcích
postačující.
5. Poskytnout školám model pro tvorbu turistické akce se specializací vodáckou.
6. Vytvořit filmovou metodickou pomůcku použití házecího pytlíku (rescue bag).
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3 Teoretická východiska
3.1 Rozdělení turistiky
dělení turistiky z hlediska organizace
•

organizovaná - cílevědomý tělovýchovný proces vedený kvalifikovanými
cvičiteli v rámci KČT a jednotlivých sekcí svazů při ČSTV, včetně oddílů a
společenských organizací

•

neorganizovaná - individuální provádění nebo v malých skupinkách, rodinách,

dělení turistiky podle úrovně obsahu, požadavků na tělesnou připravenost,

znalosti

a dovednosti a podle zvoleného cíle:
•

rekreační - základní turistická činnost

•

výkonnostní - pravidelné konání a vyžaduje vysokou úroveň tělesné zdatnosti

dělení (druhy) podle užívaných

-

•

pěší,

•

lyžařskou,

•

turistiku na kolech,

•

vodní,

•

mototuristiku

prostředků:

jiné dělení:
•

turistika mládeže a dospělých;

•

letní, zimní; podle tvaru trasy,

•

délky trvání,

•

zaměření,...
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-

formy:
•

vycházky,

•

výlety,

•

túry,

•

pobyty v turistických chatách nebo v přírodě

Tabulka 1: Přiřazení sportů uplatňovaných v rámci turistiky

Turistika

Sporty v přírodě

vysokohorská

horolezectví

pěší

orientační běh

V blízkých lesoparcích, nebo parcích

(běh, chůze)

lehká atletika

Školní hřiště, atletický ovál

krasová

speleoalpinismus

lyžařská

běh na lyžích

Na lyžařském výcvikovém kurzu

sjezdové lyžování

Na lyžařském výcvikovém kurzu

cykloturistika

Provozování ve školních podmínkách
Na umělých stěnách a bouldrech

Nelze provozovat

skialpinismus

Teoretické seznámení na LVK

silniční cyklistika

Nevhodná pro školní skupiny

MTB - horská kola

Na školách v přírodě, kurzech

cyklokros
kanoistika

vodní

Prakticky nelze
na

divoké

V rámci školního výletu, kurz

vodě
rychlostní kanoistika

V rámci školního výletu

veslování
mototuristika

motocyklový sport
automobilový sport

Nelze provozovat

vodní motorismus
jiné druhy turistiky jachting
(na

koních, surfing

plachetnicích, ...)

windsurfing

Lze provozovat jen s obtížemi

jezdectví
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3.2 Historie turistiky v českých zemích

3.2.1 Historie pěší a lyžařské turistiky
Turistika má v České Republice velmi dlouhou tradici, opírající se o základní pilíř Klub
českých turistů. Ten byl založen 11. června 1888, jako logické vyústění turistických
aktivit tělovýchovné organizace SOKOL, jejíž výletní výbor založený roku 1873 nebyl
schopen veškerou činnost zajistit. U zrodu KČT stála ještě organizace Národní jednota
severočeská, usilující o zachování života v severních Čechách. Tou dobou již čtvrtým
rokem fungovala Pohorská jednota Radhošť, Eduardem Parmou ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Tato organizace se soustřeďovala výhradně na oblast Beskyd. To je
pravděpodobně hlavní důvod, proč se nestala národní organizací. Za vůbec nejstarší
klub zabývající se turistikou lze považovat Americký klub dam založený roku 1865
v Praze, u jehož vzniku byl i cestovatel Vojta Náprstek. Jeho prvním počinem byl výlet
do pražského Klementina.
Prvním předsedou KČT byl zvolen právě Vojta Náprstek, který však pro své další
aktivity neměl čas. Proto se svého předsednictví po půlroce vzdává. Předsedou, pod
jehož vedením dosáhl KČT vzestup je Vratislav Pasovský, který se roku 1890 stává již
třetí osobou ve vedení klubu po Jaroslavu Zdeňkovi. Tuto funkci zastává až do roku
1915, kdy ho vystřídal dr. Jiří Guth-Jarkovský. První větší akcí klubu bylo organizování
výpravy na světovou výstavu do Paříže. Tato cesta vynesla klubu 1 000 zlatých, jež
vzápětí spolu s dalšími 13000 zlatých investovala do výstavby vlastního pavilonu na
stoleté Jubilejní výstavě. Po skončení Jubilejní výstavy byl pavilon přemístěn na vrchol
Petřína.
Současně klub započal, inspirován Eiffelovou věží, se stavbou Petřínské rozhledny
v měřítku 1:5 a lanovou dráhou s gravitačním vodním pohonem, aby rozhledna
s restaurací byla snadno dostupná. Tato stavba byla dokončena ještě před započetím
výstavy, tedy rok a půl po zveřejnění smělého plánu rozhlednu s lanovkou postavit.
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Neméně důležitým počinem byla stavba turistických chat a značení turistických tras,
což bylo možné financovat díky značnému zisku na vstupném na výstavě.
Turistická činnost klubu sestávala z pořádání pravidelných vycházek do okolí měst a
z vícedenních hromadných výjezdů po zemích Českých, ale i do zahraničí, z nichž stojí
za zmínku cesta na Island roku 1894, nebo výjezd do Pobaltských zemí o Velikonocích
roku 1897.
Rok 1894 je mezníkem, kdy byla turistika díky Janu Bucharovi obohacena o zimní
alternativu, totiž o přesuny na lyžích. Tohoto roku založil v Jilemnici SKI-klub a během
čtyřiceti let vedení pořádal nespočet akcí do Krkonoš a Jizerských hor. O dva roky
později je oficiálně schválen Josefem Rosslerem Ořovským založený Český SKI-klub
pražský, úzce spolupracující s KČT. Ten vydal roku 1910 také samostatnou brožuru s
uvedením odborů, kde se lyžování soustavně pěstuje, a zasadil se i o zavedení
zlevněného zpátečního jízdného o zimních víkendech u "c.k. železnic" do Hostinného,
Janských Lázní, Vrchlabí, Martinic a Trutnova. Slevy nebyly zanedbatelné - na
lyžařskou nebo turistickou průkazku až 40 %.
Klub českých turistů rostl zpočátku pomalu, za to však stále, proto se z 225 členů v roce
založení rozrostl na více než 5 000 členů ve 27 městech před první světovou válkou.
V roce 1910 vzniká další turistická organizace, Svaz dělnických turistů v Praze, jenž se
začal velice slibně rozvíjet. Pozastavení růstu turistiky a s tím i turistických svazů, lze
pozorovat během první světové války. Avšak právě ona měla za následek masový
nástup tohoto odvětví rekreace po celém světě. Vojáci, kteří v přírodě strávili čtyři roky
života, z nichž jen velmi malou část byli nasazeni v boji, se po návratu z fronty již
nedokázali úplně vzdát života v primitivních přírodních podmínkách, a tudíž se do
přírody vraceli častěji, než by tomu tak bylo bez války.
Krátce po vzniku samostatného státu ožívá i činnost turistických organizací. Ve
dvacátých letech vznikají další turistické organizace, jako například Čs. obec turistická
v Praze, nebo Hauptverband deutscher Gebirge und Wandervereine se základnou kolem
50 OOOčlenů, ovšem největší růst zaznamenává tou dobou již Klub československých
turistů (KČST), který v roce 1929 má díky připojení mnoha slovenských spolků přes
70 000 členů a nadále pokračuje v činnosti. Růst KČST

se zastavil až s vyhlášením
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Mnichovského diktátu, kdy Československo bylo připraveno o řadu příhraničních
oblastí, kde KČST působilo. Dále došlo k rozštěpení KČST

na KČT a Klub

slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), po vyhlášení autonomie Slovenska. Svou
činnost KČT nepřerušil ani během 2. světové války, kdy úbytek členů kompenzoval
rozšiřováním o nejrozmanitější prvky od sáňkařství, filatelii až po houbaření. Na
Slovensku se členové KSTL zapojili aktivně do SNP.
Ihned po skončení druhé světové války vznikaly tendence sloučit všechny sportovní
svazy pod jeden zastřešující orgán Národní tělovýchovný výbor. Tento záměr se pro
silný odpor všech dotčených svazů nepodařil, avšak tyto tendence sílily, a tak byl KČT
roku 1948 včleněn do Sokola, ze kterého před 60 lety vznikl. O čtyři roky později
(1952) vzniká Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a přebírá tak rozhodovací
právo Sokolu. Roku 1957 je založen Československý svaz tělesné výchovy, pod který
jsou zařazeny veškerá sportovní odvětví jako jednotlivé sekce. V rámci útvaru turistiky
jsou dále rozvíjeny masové akce, které však v souladu s dobou mají ideologický
podtext. Z padesátých let pochází četnější pořádání srazů turistů. Od šedesátých let se,
díky zpřístupnění hor a zvyšování životní úrovně, masově rozvíjí i turistika lyžařská.
Díky

tomu

jsou

turisticky

objevována

postupně

veškerá

pohoří

tehdejšího

Československa.

3.2.2 Historie cykloturistiky
První zmínky o odstrkovadlech podobných Draissovu stroji jdou již z doby starověkého
Egypta, kde byly nalezeny kresby tohoto dopravního prostředku. Cesty však nebyly pro
takový stroj schůdné, proto „kolo" upadlo v zapomnění a k životu ho nepřivedl ani da
Vinci. Historie současného kola se tak začíná odvíjet roku 1817 od vynálezu Draisiny.
Jedním z prvních uživatelů tohoto stroje byl i Ján Kolár, který na něm dojížděl z Jeny
do Lobdy za zbožňovanou Mínou. V polovině 19. století již byl člověk zcela odpoután
od země, díky pákovému pohonu zadního kola a zkonstruování pohonu pomocí pedálů
na předním kole bratry Michauxovými, začíná zlatá éra cyklistiky a doba vysokých kol.
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Vysoká kola byla postupně vytlačena nízkými (bezpečnými) koly. Ta cyklistiku
přiblížila i ženám.
Za vznik organizované cyklistiky u nás lze považovat rok 1880 (pomineme-li
cyklistický odbor při Sokolu), kdy Jan Kohout zažádal úřady o povolení cyklistického
klubu, Český klub velocipedistů. Jan Kohout se zasloužil o rozvoj cyklistiky u nás i
výrobou kol nazývaných podle něj „kohoutovka". V následujících letech vzniká mnoho
dalších klubů v Praze i po celé vlasti a členství v těchto klubech čítalo tisíce aktivních
velocipedistů. Roku 1883 vzniká Česká ústřední jednota velocipedistů a do funkce
předsedy je jmenován jeden ze synů Jana Kohouta, František. Cyklistika se v období
před první světovou válkou zaměřovala převážně na turistickou formu a její popularita
neustále rostla. Částečně se stala módní záležitostí, ale hlavně dovolovala procestovat
větší území za kratší čas než při chůzi. Pokles zájmu zaznamenala cyklistika ještě před
první světovou válkou, která tento vývoj ještě umocnila.
V období mezi světovými válkami se kolo dostává zpět do popředí zájmu a stává se
z něj masový dopravní prostředek. Po druhé světové válce dochází k připojení ČUJV
pod Sokola a po roce 1956 pod ČSTV. Vzhledem k nedostatku kol na trhu se
cykloturistika

rozvíjí

velmi

pomalu.

Po

roce

1989

dochází

k masovému

neorganizovanému rozvoji cykloturistiky, částečně zastřešované státem a KČT

3.2.3 Historie vodní turistiky
První zmínky o plavení se po řekách z jiného důvodu, než byl rybolov, obchod a
převoznictví pochází již ze středověku. V patnáctém století český rytíř Zachař
z Pašiněvsi používal k rybolovu a k turistickým účelům kajak, který si přivezl ze svých
cest po Skandinávii. Kajakáře v kajaku dostal dokonce od českého krále do erbu.
Známější osobností, jež patřila k prvním „vodním turistům", byl Petr Vok z Rožmberka.
Podle dochovaných zpráv sjel ve svém rybářském člunu Vltavu a většinu jihočeských
rybníků.
Po Vltavě se plavily od středověku vory a na lodích se vozila sůl. Velký podíl na
dopravním ruchu na našich řekách měli mlynáři, jednak osobně - většina z nich
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vlastnila loď - jednak i tím, že mlýnské jezy do jisté míry regulovaly stav vody a tím i
sjízdnost našich řek. Sjízdnosti Vltavy byla věnována pozornost již od dob Karla IV..
O turistických tendencích na řekách se dá hovořit od poloviny 19. století, kdy se
k svátečním vyjížďkám používala sandolína - loď, jež se tvarem podobala pramičce.
Z této doby pochází také jedna z nejslavnějších lodí vodní turistiky, maňas, zpočátku
používaná jako plovárenské rekreační plavidlo pro jednu osobu.. Původní konstrukce
skládající se ze tří prken po úpravách přečkala do 70. let minulého století jako cvičná
loď.
Počátky skutečné vodní turistiky sahají do roku 1860 v němž vznikl v Praze Anglický
veslařský kroužek Během 60. let vznikají veslařské kluby v Uherském

Hradišti a

německo - český v Praze. V sedmdesátých letech při Sokolu vzniká Veslařský odbor.
Většina členů je i průkopníky turistiky. Zprvu se provádí túry na vorech a veslicích.
Objevují se již první kánoe anglických turistů jezdících do Čech za vodní turistikou.
Prvosjezd Malše tak patří Angličanům Stewensovi a Bradlymu, kteří absolvovali trasu
Kaplice - České Budějovice - Praha - Labe - Podmokly. Kanoe tak začíná pronikat do
českých loděnic a většina veslařských klubů do roku 1890 vlastní několik exemplářů
těchto lodí typu Robroy-kanoe. První kánoi tohoto typu měl vlastnit hrabě Kinský, který
se s ní projížděl po Tiché orlici v Chocni. Od roku 1884 Josef Rossler Ořovský se svým
bratrem Karlem sjíždí pravidelně Berounku, Tichou Orlici a Labe na maňáscích.
Ořovský zakládá roku 1893 ČYK (český yacht klub) který je na dlouhá léta hlavním
představitelem rozvoje vodní turistiky a kanoistiky. Roku 1905 vyplouvá na řeky první
otevřená kanoe české výroby, která byla schopna sjet i peřejnatější úseky i přes svou
velkou hmotnost kolem 60 Kg. Do roku 1910 byly sjety všechny hlavní řeky v zemi a
mnoho menších toků. K rozšíření kanoistiky přispěla výroba lodí podle kanadského
vzoru, jež dal k dispozici Ořovský výrobci lodí Řepovi. Po roce 1918 se o další rozvoj
nemalou měrou zasadil i KČST. Tou dobou již kanoistika a vodní turistika nespadá pod
ČYK, od kterého se v roce 1913 odtrhla ve Svaz kanoistů království Českého
přejmenovaném po založení samostatné republiky na Český svaz kanoistů a vodních
turistů.
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Značný růst vodácké základny lze pozorovat ve dvacátých letech, kdy vznikla řada
kanoistických klubů po celé republice a řada vysokých škol zřizovala oddíly vodní
turistiky. V této době se šířila i neorganizovaná vodní turistika zásluhou rozmachu
trempského hnutí. Na řekách byly k vidění již v převaze nad pramicemi a vory, kánoe a
skládací kajaky. Díky automobilové dopravě bylo možno podnikat i sjezdy dříve
nedostupných toků. Nejvýraznější osobností byl asi Jiří Wála, který se svými studenty
projel na kánoích a kajacích téměř všechny hlavní řeky Evropy. V roce 1927 vychází
první Kilometráž českých řek od ing. Góssla. Vzestupný trend byl zastaven až
politickou situací konce třicátých let, kdy byla činnost svazu postupně omezována, ale
ani během války zcela nezanikla. Jako příklad lze uvést první turistické jízdy
zdatnosti, které se v roce 1939 zúčastnilo 51 lodí. Válkou byly sice přerušeny, ale od
roku 1956 byly opět pořádány vodácké turistické jízdy zdatnosti (VTJZ) na

Sázavě

v úseku Týnec - Pikovice. Tyto závody byly postupně zařazovány i na jiných tocích, až
se z nich stal seriál závodů vodních turistů pořádaných až do počátků 21. století, kdy
byla změněna pravidla a závody se přejmenovaly na ČPV (český pohár vodáků).

3.3 Význam turistiky na ZŠ
Význam turistiky
•

celoživotní pohybová aktivita pro zdraví
speciální tělesná cvičení charakteristická pro přesun

v jednotlivých

druzích turistiky
obecně rozvíjející tělesná cvičení, která tvoří náplň pohybových aktivit
v přírodě a jsou základnou pro všestrannou tělesnou přípravu
-

tělesná práce
fyzická zdatnost, otužilost

•

poznávací činnost
-

poznávání přírody, tvořivé činnosti člověka, lidské společnosti

-

získávání poznatků a osvojování si vědomostí o přírodě i o obsahu
tvořivé činnosti (stavební památky, přírodní památky, kulturní památky,
skanzeny, rezervace)
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•

rozvoj specifických dovedností
-

vědomosti a dovednosti potřebné pro pohyb a pobyt v přírodě s ohledem
na cíle turistické činnosti (výstroj a výzbroj, stravování a vaření, oheň,
táboření, orientace v mapě a v okolí, hygiena a první pomoc, zdroje
nebezpečí a předpověď počasí, značení cest, dopravní předpisy, ochrana
přírody)

•

rozvoj a vytváření sociálních vztahů
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na
vytváření pravidel práce v týmu
-

podílí

se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na

základě

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování
dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o
ni požádá
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

3.4 Právní předpisy
akcí na ZŠ

pro pořádání

turistických

Z vyhlášek a metodických pokynů jsem udělal shrnutí důležitých povinností pro
zajištění jednotlivých akcí s možností turistické náplně pořádaných školou. Celé znění
právních úprav je uvedeno v přílohách.

3.4.1 Pěší turistika
Pěší turistika je na školách co do četnosti nejprovozovanější. Je to dáno nenáročností
materiálového vybavení a možnostmi přesunu do cílové oblasti. Díky tradici na školách
má také nej propracovanější pokyny upravující konání těchto akcí. Pěší turistiku lze ve
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školních podmínkách provozovat v rámci školy v přírodě, školního výletu a kurzu pěší,
či horské turistiky.

3.4.1.1 Školní výlet
Školním výletem se rozumí jakýkoliv výjezd nesplňující parametry zotavovací akce,
zpravidla jednodenní až třídenní. Za zotavovací akci je považován organizovaný pobyt
30 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. Pro uznání zotavovací akcí musí být splněny obě podmínky, tedy 30 a více
dětí a doba delší pěti dnů. Vše ostatní je tedy J i n á podobná akce pro děti" 1 a je na
rozhodnutí ředitele, na jak dlouhou dobu akci povolí. Při jednodenních akcích je
povinností učitele, dodržet maximální počet 25 dětí na jednu dospělou osobu. Tento
počet může ředitel vzhledem k náročnosti akce snížit, ale ve výjimečných případech i
zvýšit2. Další povinnosti doprovodu jsou spíše organizační a týkají se shromažďování
před zahájením akce, rozchodu po ukončení akce, poučení žáků o bezpečnosti a chování
během přesunů dopravními prostředky, při pohybu po komunikacích a v přírodě.
U vícedenních výletů je doprovod povinen zajistit k ubytování hygienicky nezávadné
zařízení s ohledem na věk, zdravotní stav žáků a klimatické podmínky obvyklé pro
roční dobu. V oblasti stravování je vázán, pouze zajištěním zásobováním akce pitnou
vodou 3 , ale na většině škol se doporučuje dodržování předpisů platných pro zotavovací
akce.

3.4.1.2 Turistický kurz
Turistický kurz je pobyt dětí, jehož účelem je zvýšit tělesnou zdatnost dětí a získat
specifické znalosti a dovednosti spojené s pobytem v přírodě. Podle počtu dětí a doby
trvání se na něj vztahují předpisy pořádání „zotavovací akce", nebo „jinépodobné

akce

pro děti". Náplní kurzu je především ochrana přírody, orientace v terénu, návrh vhodné
turistické trasy a další činnosti konané v rámci turistiky, včetně přípravy jídla. Při

Zákon č. 258/2000 sb. ve znění ...264/2006, §12
2 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, § 3a5
3
258/2000sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů §12
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zařazování aktivit vysokohorské turistiky, či horolezeckých je nutné se řídit vydaným
metodickým pokynem 1 . Pro školy, které nejsou zřizovány MŠMT má tento dokument
pouze doporučující charakter a je pro ně nezávazný.
Zařazení aktivit vodáckých, či cyklistických se řídí předpisy pro vodácký a cyklistický
kurz (viz níže).

3.4.1.3 Škola v přírodě (Zotavovací akce)
Typickou náplní školy v přírodě je dopolední výuka a odpolední program. Náplň
odpoledního programu není striktně dána. Mohou být tedy zařazovány turistické
aktivity. Tím nemám na mysli pouze konání výletů po přírodních a historických
památkách v blízkém okolí, ale i různé orientační, či „bojové" hry. Pokud je v rámci
těchto her i specifická aktivita (jízda na kole, lodi, slaňování...) musí být u takového
stanoviště osoba, oprávněná pracovat s dětmi v daném odvětví.
Pokud jsou hry konány na soukromém pozemku, nebo přes něj vedou, musí mít vedoucí
školy v přírodě povolení od majitele pozemku. Totéž platí pro chráněná území, kde je
třeba povolení patřičného úřadu pro každou z konaných her.
V případě, že je škola v přírodě konaná v horském prostředí, vztahují se na ní pravidla
pohybu v terénu obdobná jako pro lyžařský výcvik

3.4.2 Cykloturistika
Vedoucím kurzu by měl být učitel s aprobací TV, nebo s kvalifikací odborné
způsobilosti vydané vzdělávacím zařízením akreditovaným MŠMT.
Povinnosti vedoucího kurzu:
Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení, technický
stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o pravidlech

' Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Čj.: 37 014/2005-25

silničního provozu 1 , bez jejichž znalosti se žáci 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, 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, která je plně
způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně
jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
V průběhu kurzu kontroluje technický stav kol, vybavení kol a cyklistů. Rozdělí žáky
do skupin podle výkonnosti, zdravotního stavu a vybavení. U žáků ověřuje znalost
dopravních předpisů a dohlíží na dodržování kázně. Seznámí s organizací jízdy, s trasou
a upozorní na nebezpečná místa. Vyhlédne místa pro odpočinek a zajímavé objekty
z hlediska poznávacího. Při delší vyjížďce zajistí přísun nápojů a lehké stravy.

3.4.3 Vodní turistika
Kurz vodní turistiky či vodácký výlet je poměrně novou aktivitou na základních
školách, ačkoliv

v osnovách je

v rozšiřujícím učivu

zahrnut.

Je to patrné i

z nedostatečných metodických pokynů určujících zajištění této akce. K vodáckému
kurzu se váže pouze obecný předpis pro sportovně turistický kurz s článkem o vodní
turistice, kde je psáno:
„ Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké
žáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení

stavu sjízdnosti

trasy.

pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice

vyspělosti

Pedagogický
(rafty). Při

obt ížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou
vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně

sjízdných

propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky
zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění

ukončí"2.

1

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění
Pozdějších předpisů
" 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 ČI. 16
odstavec 5,
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Obecněji pojednává článek 2 stejného odstavce, kde je podmínka, že kurzy (jakékoliv
sportovně turistické) vede pedagogický pracovník, který dohlíží na činnost instruktorů.
Bohužel se žádný zákon, vyhláška, ani metodický pokyn nezmiňují o tom, kdo může
vykonávat funkci instruktora. Je tu však vymezen nejvyšší počet dětí ve družstvu na 15.
Protože jsem nebyl spokojen s informacemi, které metodický pokyn poskytuje, obrátil
jsem se na MŠMT, odbor tělesné výchovy. Bohužel mi nebyli schopni podat žádné
informace ohledně pořádání vodáckých akcí na ZS a od pořádání mě spíše zrazovali.
Lépe jsem dopadl na VÚP, kde mi potvrdili neexistenci podrobnějších předpisů.
Jako doporučující, avšak naprosto nezávazný dokument, se dá použít publikace
Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, vydaný Českou radou dětí a mládeže.
Pokud by se však škola měla tímto pokynem řídit, byl by kurz velmi těžko
realizovatelný, nebo pro frekventanty vysoce nákladný. „Pro vodácké akce musí
vedoucí absolvovat zvláštní školení bezpečnosti práce a získat příslušnou

kvalifikaci

cvičitele či vedoucího vodní turistiky. Na každých 5 účastníků mladších 18 let musí být
jeden kvalifikovaný plnoletý vedoucí. "'

3.4.4 Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik má v českých školách mnohaletou tradici v podobě povinného
Lyžařského výchovně výcvikového kurzu. Pro finanční nákladnost a vyšší procento
sociálně slabších rodin se stal nepovinným. Ale velmi důkladně propracovaný
metodický pokyn 2 zůstal v pozměněném znění v platnosti. Protože se tento pokyn
zabývá i sjezdovým lyžováním, uvedu pouze části, které se zabývají turistikou na LVK
a plné znění uvedu v přílohách.
Lyžařský kurz vedou pedagogičtí pracovníci zodpovědní za činnost instruktorů.
Kvalifikaci instruktorů ověřuje ředitel školy. Instruktoři vedou kurz podle schváleného
plánu výcviku, na což dohlíží vedoucí kurzu. Ten dále zajišťuje organizaci celého
výcviku, dopravu, ubytování, stravu, poučení o bezpečnosti a dohlížení na dodržování

^ Dostupné na www.crdm.cz
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 ČI. 15
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těchto zásad. Při počtu žáků přesahujícím 30 dětí je povinen ustanovit zdravotníka. Při
počtu menším může na zdravotní stav dohlížet instruktor, který má pro tuto práci
předpoklady, nebo vedoucí kurzu. Povinností účastníků kurzu je mít potvrzení o
seřízení vázání, či čestné prohlášení zákonných zástupců. Doporučuje se i prohlášení o
tom, že je žák zdravý a schopen lyžařského výcviku.
Při výletu, pěším i na lyžích, jsou dodržována pravidla bezpečného pohybu v horách,
zvláště pak informování vedoucího kurzu a zástupce ubytovacího zařízení o trase
pohybu, počtu osob a pravděpodobné době návratu. Při zhoršení povětrnostních
podmínek je výlet zkrácen, či ukončen. Pokud dojde ke zhoršení viditelnosti, zkracují se
rozestupy členů a provádí se pravidelné přepočítávání. Maximální počet žáků na
družstvo je 15. Do družstev jsou žáci rozděleni podle technické zdatnosti a zdravotního
stavu.
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4 Hypotézy
Čtvrtý cíl (model turistické akce) ani pátý cíl (metodický film) nejsou předmětem
formulace hypotéz. Jedná se o samostatné konkrétní úkoly, které jsou syntézou
teoretických a praktických poznatků.

Ve vztahu k prvnímu definovanému cíli formuluji následující hypotézy:
1. Na většině základních škol (přes 50%) nejsou pořádány jiné turistické akce, než
škola v přírodě a pěší výlet.
2. Na mnoha základních školách (alespoň 30%) se upouští z výuky běžeckého
lyžování.

Ve vztahu ke druhému definovanému cíli formuluji následující hypotézy:
3. Více turistických akcí je zařazováno na školách, jejichž ředitel má aprobaci TV
a tam, kde je více aprobovaných učitelů TV.
4. Počet turistických akcí pořádaných školou je ovlivněn velikostí školy

Ve vztahu ke třetímu definovanému cíli formuluji následující hypotézu:
5. Na všech školách jsou předpisy pro pořádání turistických akcí dodržovány.

Ve vztahu ke čtvrtému definovanému cíli formuluji následující hypotézu:
6. Předpisy a vyhlášky pro pořádání turistických akcí jsou zastaralé a nepostihují
plně všechny formy turistických akcí.
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5 Použité metody a postup práce
Pro určení vhodného postupu a volbu optimálních metod je nutné vycházet z výše
definovaných cílů a hypotéz.

Rámcový přehled postupu a metod:
1. Provedení průzkumu na školách (kombinace dotazník a rozhovor).
2. Vytvořit model pro tvorbu turistické akce s vodáckou specializací
3. Vytvoření filmové didaktické pomůcky
4. Vyhodnocení získaných údajů

5.1 Průzkum na školách
Rekapitulace cílů
•

Zjistit, zda základní školy pořádají turistické akce: pěší, cyklistické, vodácké a
vyučují na LVK běžecké lyžování

•

Zjistit, zda má vliv aprobace ředitele a počet aprobovaných učitelů TV na
množství pořádaných turistických akcí

•

Ověřit, zda nejsou při pořádání turistických akcích porušovány závazné právní
normy

Příprava a plánování postupu
1

Určení kritérií pro výběr škol

2

Určení metod průzkumu na školách

3

Konkretizace otázek průzkumu a předběžná úvaha o způsobu jejich
vyhodnocování

4

Provedení

průzkumu

na

školách

pomocí

dotazníku

a

upřesňujícího

rozhovoru
5

Detailní stanovení metod vyhodnocení

6

Komplexní vyhodnocení výsledků průzkumu na školách
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Podrobněji popíšu postupové kroky l.,2.,3. a 5.

5.1.1 Výběr škol pro provedení výzkumu
Hlavním limitujícím faktorem pro výběr škol byla snaha o zajištění objektivity
průzkumu a současně jeho použitelné vypovídající schopnosti. Druhým limitujícím
faktorem byli omezené časové možnosti s ohledem na množství základních škol.
Zaměřil jsem proto pozornost na školy pražské, z nichž jsem poté vybral vzorek 100
škol, které jsem obeslal dotazníkem k vyplnění. Tento vzorek se snaží reprezentovat
celou množinu ZŠ, hlavně v rozložení poměru od malých škol až po velké sídlištní
školy.

5.1.2 Určení metod průzkumu na školách
Ve fázi plánování průzkumu a rámcové formulaci otázek jsem v prvé řadě vycházel
z dostupnosti odpovědí na citlivější témata - zvláště pro případy, kdy by pravdivé
odpovědi vyznívaly pro školu negativně, či nelichotivě. Abych zajistil objektivitu
průzkumu, rozhodl jsem se kombinovat primární dotazníkovou metodu s doplňujícím
rozhovorem - a to s pedagogem účastnícím se turistických akcí. Tento rozhovor jsem
vedl pouze se školami, u kterých bylo zapotřebí konkretizovat odpovědi v dotazníku.

5.1.3 Konkretizace otázek
Otázky mají zmapovat, zda a jaké turistické akce škola pořádá. Jaká je časová dotace
pro tyto aktivity a jsou-li dodržovány právní předpisy...Vlastní obsahová orientace
otázek se opírá o hypotézy 1 až 5.
Na základě těchto hypotéz formuluji následující základní otázky:
Jaké turistické akce škola pořádá?
Je přítomen zdravotník?
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V konkrétních níže navrhovaných otázkách rozpoznáváme tři základní typy dat pro
další zpracování:
•

Logické hodnoty
Typické pro odpovědi „ano/ne" a výčty těchto odpovědí (např. Jezdí všechny
třídy každý rok na školní výlet?)

•

Míry
Přesné hodnoty a počty. V dotazníku se vyskytují množstevní počty (žáci,
doprovod, počet dnů)

•

Definované pevné textové hodnoty
Možnost jednoduché, nebo i násobné volby textové hodnoty z předdefinovaného
seznamu ( pořádání kurzu a/ svépomocí b/ přes CK, typy lodí, ubytování,
stravování)

•

Volné textové hodnoty
Volná odpovědní pole pro libovolný text.

Struktura dotazníku pro průzkum na školách
Charakteristika školy
•

Jméno školy (volná textová hodnota; objektivní).
jméno školy slouží jako jedinečný identifikátor pro jednotlivé průzkumy.

•

Zaměření školy (volná textová hodnota; objektivní).
opět korekční informace, zejména pro odlišení škol se sportovním zaměřením.

•

Aprobace ředitele školy (volná textová hodnota; objektivní),
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání vztahů

•

Počet aprobovaných učitelů TV (míra - množstevní počet; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání vztahů

•

Počet žáků (míra - množstevní počet; objektivní)
Počet žáků charakterizuje velikost školy.

Školní akce
•

Turistické kurzy školy (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)

•

Výuka jízdy na běžkách (logická hodnota ano/ne; objektivní)

•

Školní výlet (logická hodnota ano/ne objektivní)
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Praktická část
Pěší turistika
•

Počet dnů akce (míra - množstevní počet; objektivní)

•

Počet žáků na akci (míra - množstevní počet; objektivní)
počet dětí je klíčový, a spolu s počtem dospělého doprovodu určuje, zda není
překročen maximální počet žáků na dospělého.

•

Počet dospělého doprovodu(míra - množstevní počet; objektivní)
počet dospělého doprovodu je klíčový, a spolu s počtem dětí určuje, zda není
překročen maximální počet žáků na dospělého

•

Přítomnost zdravotníka (logická hodnota ano/ne objektivní)
přítomnost zdravotníka je klíčová, ve vztahu „Zotavovací akce" a „Jiná podobná
akce pro děti" 1 .

•

Ubytování (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání způsobu pořádání akce

•

Stravování (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání způsobu pořádání akce

Cykloturistika
•

Počet dnů akce (míra - množstevní počet; objektivní)

•

Počet žáků na akci (míra - množstevní počet; objektivní)
počet dětí je klíčový, a spolu s počtem dospělého doprovodu určuje, zda není
překročen maximální počet žáků na dospělého.

•

Počet dospělého doprovodu (míra - množstevní počet; objektivní)
počet dospělého doprovodu je klíčový a spolu s počtem dětí určuje, zda není
překročen maximální počet žáků na dospělého

•

Počet proškolených pedagogických pracovníků (míra - množstevní počet;
objektivní)
počet proškolených pracovníků napovídá o odbornosti vedení kurzu

' Zákon č. 2000/258 ve zněni ...264/2006 Hlava II. §8 a §12
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•

Přítomnost zdravotníka (logická hodnota ano/ne objektivní)
přítomnost zdravotníka je klíčová, ve vztahu „Zotavovací akce" a „Jiná podobná
akce pro děti" 1 -

•

Ubytování (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání způsobu pořádání akce

•

Stravování (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání způsobu pořádání akce

Vodní turistika
•

Počet dnů akce (míra - množstevní počet; objektivní)

•

Typ lodi (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
typ lodi spolu s počtem lodí a dospělého doprovodu určují, zda nejsou
porušovány závazné předpisy

•

Počet lodí, na nichž jedou děti (míra - množstevní počet; objektivní)
počet a typ lodí spolu s počtem dospělého doprovodu určují, zda nejsou
porušovány závazné předpisy

•

Počet dospělého doprovodu (míra - množstevní počet; objektivní)
počet dospělého doprovodu je klíčový a spolu s počtem a typem lodí určuje, zda
není překročen maximální počet žáků na dospělého

•

Počet proškolených pedagogických pracovníků (míra - množstevní počet;
objektivní)
počet proškolených pracovníků napovídá o odbornosti vedení kurzu

•

Přítomnost zdravotníka (logická hodnota ano/ne objektivní)
přítomnost zdravotníka je klíčová, ve vztahu „Zotavovací akce" a „Jiná podobná
akce pro děti" 1 .

•

Ubytování (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání způsobu pořádání akce

•

Stravování (seznam definovaných textových hodnot; objektivní)
doplňková informace určená pro pozdější zkoumání způsobu pořádání akce

' Zákon č. 2000/258 ve znění ...264/2006 Hlava II. §8 a §12
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Postup a použité metody hodnocení škol

1. Vyhodnocení

jednotlivých

škol

z

pohledu

pořádání

jednotlivých

turistických akcí
Ověření hypotéz číslo 1 a 2.
Základním ukazatelem, ze kterého pro tuto část vycházím, je procentuální
zastoupení pořádaných jednotlivých turistických akcí. Tedy výpočet: procentuální
zastoupení pořádání turistické akce = počet škol, které danou akci provádí / počet
všech dotázaných škol.
Prvním krokem je prostá prezentace zjištěných hodnot. K jednotlivým dotazovaným
školám uvádím, které turistické akce pořádají. Dále se zaměřím na jednotlivé
turistické aktivity. Použiji statistickou funkci součet.
Druhým krokem je procentuální výpočet. Vypočítám procentuální zastoupení
jednotlivých turistických akcí. Vypočítaná procenta shrnu do tabulky.
Toto základní zpracování umožňuje získat komplexní přehled o zjištěných
hodnotách.
Následně provedu vyhodnocení jednotlivých pořádaných turistických akcí tak, že
porovnám výsledek s mým předpokládaným stavem. Bude-li procento zkoumané
turistické akce menší než 50%, budu hypotézu číslo 1 považovat za potvrzenou.
Bude-li procento zastoupení lyžařské turistiky na školách menší než 70%, budu
považovat hypotézu číslo 2 jako potvrzenou.
2. Zkoumání vztahu pořádání turistických akcí - aprobace ředitele školy
Ověření hypotézy číslo 3.
Základním ukazatelem, ze kterého pro tuto část vycházím, je procentuální
zastoupení pořádaných jednotlivých turistických akcí. Výpočet = a) procentuální
zastoupení pořádání turistické akce ředitelů s TV = počet škol s řediteli s aprobací
TV, které danou akci provádí / počet všech škol, které mají ředitele s aprobací TV.
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b) procentuální zastoupení pořádání turistické akce ředitelů bez aprobace TV =
počet škol s řediteli s jinou aprobací než TV, které danou akci provádí / počet všech
škol, které mají ředitele bez aprobace TV.
Z důvodu velkého množství kombinací jednotlivých aprobací ředitelů škol se
zaměřím jen na ty, kteří mají v aprobaci TV. Ostatní aprobace ředitelů škol označím
souhrnně jako J i n á " . Prvním krokem je tedy zjištění, které turistické akce pořádají
školy, jejichž ředitel je aprobovaný učitel tělesné výchovy a které turistické akce
pořádají ostatní školy, jejichž ředitel má jinou aprobaci než TV.
Druhým krokem je procentuální výpočet. Vypočítám procentuální zastoupení
jednotlivých turistických akcí u škol s aprobovanými řediteli TV a procentuální
zastoupení jednotlivých turistických akcí u škol s řediteli jiné aprobace. Vypočítané
hodnoty zaznamenám do tabulky tak, ať jde dobře porovnat zastoupení jednotlivých
turistických akcí u ředitelů s aprobací TV a ředitelů s aprobací jinou.
Následně provedu vyhodnocení jednotlivých pořádaných turistických akcí tak, že
porovnám výsledky zastoupení jednotlivých turistických akcí mezi řediteli s TV a
řediteli s jinou aprobací. Budou-li všechny vypočítané hodnoty u ředitelů s aprobací
TV vyšší než u ředitelů s jinou aprobací, budu považovat hypotézu číslo 3 jako
potvrzenou.
3. Zkoumání vztahu pořádání turistických akcí - počet aprobovaných učitelů
TV na ZŠ
Ověření hypotézy číslo 3.
Základním

ukazatelem, ze kterého vycházím pro tuto část, je

procentuální

zastoupení pořádaných jednotlivých turistických akcí vzhledem k počtu učitelů TV.
Výpočet = a) procentuální zastoupení pořádání turistické akce podle počtu učitelů
TV = jednotlivé skupiny (např.l učitel, 2 učitelé,...)škol, které danou akci provádí /
počet všech škol téže skupiny, b) průměr procentuálního zastoupení pořádaných
turistických akcí u jednotlivých skupin škol. Pokud bude vyšší procento vycházet u
škol s vyšším počtem aprobovaných učitelů TV, budu hypotézu považovat za
potvrzenou.
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4. Zkoumání vztahu pořádání turistických akcí - velikost školy
Ověření hypotézy číslo 4.
Základním

ukazatelem, ze kterého vycházím pro tuto část, je

procentuální

zastoupení pořádaných jednotlivých turistických akcí vzhledem k počtu dětí na
škole. Výpočet = procentuální zastoupení škol jednotlivé skupiny (do 250, 251-500,
nad 500), které kurzy pořádají / počet škol ve skupině. Porovnáním výsledků
jednotlivých skupin zjistím, na jakých školách se kurzy nejvíce pořádají. Pokud
budou procentuální zastoupení na jednotlivých školách výrazněji lišit, budu
hypotézu považovat za potvrzenou.
v

5. Zkoumání dodržování předpisů na ZS
Ověření hypotézy číslo 5.
Ze získaných údajů jsem se zaměřil na vztahy mezi počtem dětí a počtem dospělých.
Délkou akce a počtem dětí v souvislosti s přítomností zdravotníka. Počet a typ lodí a
dospělého doprovodu. Vyhodnocoval jsem zvlášť jednotlivé druhy turistických akcí.
U každé školy jsem prozkoumal výše uvedené vztahy. Pokud škola neporušila žádný
předpis, získala jeden bod. Body za jednotlivé druhy pořádaných turistických akcí
jsem sečetl a vypočítal procentuální plnění předpisů. Výpočet = počet bodů / počet
škol pořádajících turistickou akci.
Bude-li mít každá zkoumaná oblast turistických kurzů 100%, budu považovat
hypotézu za potvrzenou

5.2 Právní normy
Rekapitulace cílů
•

Analyzovat, jsou-li právní normy upravující pobyt na turistických akcích
postačující.

Příprava a plánování postupu
1. Studium zákonů, vyhlášek, předpisů a metodických pokynů MŠMT
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2. Zhodnocení dostatečnosti právních předpisů

Podrobněji rozepisovat jednotlivé kroky není nutné.

5.3 Vytvoření modelové akce vodní turistiky
Rekapitulace cílů
•

Poskytnout školám model pro tvorbu turistické akce se specializací vodáckou.

Příprava a plánování postupu
1. Studium odborné literatury
2. Využití vlastních zkušeností
3. Doprovod školám při pořádání vodácké turistiky
4. Sepsání modelové akce
Podrobnější popis k jednotlivým krokům není nutný.

5.4 Vytvoření filmové didaktické pomůcky
Rekapitulace cílů
•

Vytvořit filmovou metodickou pomůcku použití házecího pytlíku (rescue bag).

Příprava a plánování postupu
1. Studium odborné literatury
2. Sepsání scénáře didaktického filmu
3. Zajištění personální, materiální a technické
4. Práce v terénu - natáčení
5. Střih a zpracování filmové dokumentace
6. Export na médium
Krok č. 1 nebudu podrobněji popisovat, čerpal jsem z knihy Bezpečně na tekoucí vodě 1}
a

z poznatků během vlastní praxe a profesního školení.

Krok č. 3 se zajištěním potřebných podmínek a obsazením rolí mi pomohla vodácká
cestovní kancelář VaTC Honza s.r.o.
Podrobněji popíšu postupové kroky 2 a 5.
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5.4.1 Scénář
Prostředí: Břeh řeky, nejlépe pod jezem. Vzhledem k nutnosti natáčení „mokrých" scén
se jako ideální jeví slunečné prostředí.
Potřebný materiál: kamera, loď, házecí pytlík, karabina
Herci: Záchranář

(1)

Tonoucí

(1)

Kanoista

(1-2)

Seznam a pořadí scén:

Scéna 1
Úvodní sjezd: Loď sjíždějící úspěšně propust, či jez.
Komentář: Vodácká výprava je příjemným druhem aktivního odpočinku. Jak nám však
dokazují černé kroniky, řeka se může stát krutým zabijákem. Dlužno podotknout, že za
většinu tragédií zodpovídá člověk sám. Podceněním dovedností a nedostatečnou
výbavou, do které patří i házecí pytlík, neboli házečka.

Scéna 2
Zvrhnutí: Záběr na zvrhnutí lodi.
Komentář: dokončení komentáře z první scény

Scéna 3
Házečka: Detailní záběr na házecí pytlík
Komentář: Házečka je pytlík s plovákem, do něhož je navinuto plovoucí lano reflexní
barvy. Lano je jedním pevně spojeno s pytlíkem. Na obou koncích provazu je pevné
oko pro uchopení.

Scéna 4
Omotávání: Ukázka smotávání lana do pytlíku.
Komentář: Lano skládáme v pravidelných osmičkách do dlaně a poté vkládáme dovnitř
ta

k, aby se nikde nevytvořila smyčka.
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Scéna 5
Nabírání vody: Záběr na plnění pytlíku vodou.
Komentář:

Pokud

prvním

pokusem

zahrnovaného

mineme,

nezdržujeme

se

smotáváním lana zpět. Pouze do pytlíku nabereme vodu, aby měl větší hmotnost a hod
opakujeme

Scéna 6
Odhod: Záchranář provádí odhod házečky spodem, poté vrchem Možné použít střih
mezi odhody.
Komentář: odhod provádíme buď spodem, pokud je tonoucí poblíž, nebo vrchem, čímž
dosáhneme delšího, avšak méně přesného odhodu.

Scéna 7
Správný postup záchrany: Nezdařený sjezd se správnou technikou záchrany.

Komentář: Při záchranné akci držíme v jedné ruce za oko konec lana a druhou rukou
házíme pytlík tonoucímu. Před odhodem nesmíme zapomenout uvolnit hrdlo, aby se
provaz mohl volně odvíjet. Házečkou se snažíme přehodit tonoucího tak, aby mu lano
zkřížilo cestu. Ideální je, pokud se mu trefíme přímo do rukou.

Scéna 8
Zajištční na břehu: Použití stromu jako pevného bodu a ukázky opory o kámen.
Komentář: Aby se záchranář sám nestal tonoucím, je důležité pevné postavení na
břehu. Pokud to terén dovolí,je možné ovinout konec lana kolem stromu a zajistit
karabinou. Pokud není k dispozici nic okolo čeho by se dal provaz ovinout, hledáme

alespoň pevnou oporu pro nohy. Například kořeny stromů, či kameny. Z bezpečnostních
důvodů se k házečce nikdy pevně nepoutáme.

Scéna 9
Nesprávný postup záchrany: Nezdařený sjezd s nesprávnou technikou záchrany.
Komentář: Nikdy neházíme lano proti proudu nad tonoucího, protože člověk je vodou
unášen rychleji než provaz, a tudíž na něj nedosáhne.
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Scéna 10
Nesprávný způsob vkládání lana: Záchranář pěchující lano do pytlíku a posléze odhod
Komentář: Při nesprávném smotání provazu nedojde při odhodu k odvinu, což se může
stát v kritické chvíli osudné.

5.4.2 Střih
Pro pořízení záznamu jsem použil digitální kameru. Natočený materiál jsem přenesl do
počítače a pomocí vybavení počítačové učebny na katedře informačních technologií
zpracoval do konečné podoby. Filmové sekvence bylo nutno doplnit doprovodným
textem. O čtení jsem požádal Emila Hauptmanna ze společnosti Propage (důvodem byla
barva hlasu doplňující se s doprovodnou hudbou).
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6 Výsledková část
6.1 Průzkum na školách
Při vyhodnocování budu postupovat způsobem uvedeným v kapitole 5.1.4

6.1.1 Pořádané turistické akce
Ve zkoumaném vzorku se nenašla ani jedna škola, která by nepořádala žádné turistické
výjezdy. Nejhůře se z výsledků jeví škola U Vršovického nádraží, kde jen některé třídy
jezdí na školní výlet a jinou turistickou aktivitu nevytvářejí. Z tabulky č. 2 je patrno, že
turistické kurzy pořádají více než dvě třetiny z celkového počtu dotazovaných škol.

Tabulka 2: Poměr pořádání kurzů:ŠVP a školní výlet
Školy jen s ŠVP nebo školním výletem
12
31,6%

školy s kurzy
26
68,4%

Velmi zajímavým zjištěním bylo pořádání všech kurzů, včetně výuky běžeckého
lyžování, výletů a škol v přírodě, na základní škole pro žáky s poruchami chování.
Turistické akce pěší, cyklistické i vodácké jsou zařazovány pouze na třech školách (viz
tab. č. 3). Na sedmi školách jsou pořádány kurzy dva a šestnáct škol pořádá kurz jeden.
Jak tabulka vypovídá, na většině škol je alespoň jeden kurz pořádán. Na dvanácti
školách se turistické kurzy nepořádají
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Tabulka 3: Přehled pořádaných kurzů na jednotlivých školách
pěší

cyklo

vodní

vyjádření
zlomkem

Tyršova ZŠ a MŠ
Základní škola pro žáky s poruchami chování
ZŠ Hostýnská
ZŠ Jakutská
ZŠ Bítovská

ano

ano

ano

3/3

ano
ano

ano
ano

ano

3/3
3/3

ano

ano

2/3

ano

ano

2/3

Bránajazyků
ZS Weberova
ZŠ Nedvědovo nám.
ZŠ Újezd nad lesy
ZŠ Gutova

ano

ano

2/3

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

ano

1/3

Jméno školy

Roosweltova
Kavčí Hory
Běchovice
Dolákova
Brigádníků

ZŠ V Rybníčkách
ZŠ Zárubova
ZŠ Petřiny - sever
ZŠ Jižní
ZŠ Ústavní

ano

ano

2/3

ano
ano

ano
ano

2/3
2/3

ano

ano

2/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3
1/3

ano

ZŠ Hostivař
ZŠ Pod Marjánkou

1/3

ano

Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ
Masarykova ZŠ Praha - Klánovice
ZŠ Hloubětínská
ZS
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZS

ano

Campanus
Bellova
Lipence
Glowackého
Letohradská
K Milíčovu

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3

ano

1/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3

ZŠ U Vršovického nádraží
ZŠ Kodaňská
ZŠ Zenklova
ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic
ZŠ Londýnská

0/3
0/3
0/3
0/3
0/3

ZŠ Edvarda Beneše
ZŠ Jeseniova
Počet škol pořádajících jednotlivé kurzy

0/3
16

12

11
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V následující tabulce (č. 4) je pro lepší přehlednost znázorněno procentuální zastoupení
jedntlivých druhů turistiky včetně lyžařského výcviku na zkoumaných

školách.

Z tabulky je patrno, jak nízký je podíl ostatních druhů akcí oproti lyžařským, které jsou
součástí dříve povinného lyžařského výcvikového kurzu.

Tabulka 4: Procentuální vyjádření pořádání turistických kurzů na ZŠ
Pěší turistika
39,47%
Pořádajících škol

Cykloturistika
31,58%

Vodní turistika
28,95%

Lyžařská turistika
65,79%

6.1.2 Aprobace ředitele školy
V tabulce č. 5 je uvedeno, jaký vliv má aprobace ředitele na pořádání turistických akcí.
Z tabulky je patrno, že turistických akcí je na ZŠ s ředitelem „tělocvikářem" vyšší.
Rozdíl je pak tím vyšší, čím vyšší odbornost je na akci kladena. U cyklistické, vodní a
lyžařské turistiky se jedná o více než 30 % rozdíl.

Tabulka 5: Rozložení turistických akcí na školách dle aprobace ředitele TV/jiná
Vodní turistika
Cykloturistika
Aprobace
Pěší turistika
ředitele
TV
44,4%
55,6%
44,4%
jiná
24,1%
24,1%
41,4%

Lyžařská
turistika
88,9%
58,6%

6.1.3 Počet učitelů TV
Následující tabulka udává vztah mezi počtem učitelů TV a pořádáním turistických akcí.
Počet učitelů na základních školách má průběh Gaussovy křivky s posunutím vlevo, což
samo o sobě je zarážející. Počet 5 - 7 učitelů na škole do zpracování výsledku
nezařazuji, protože se jedná vždy jen o jednu školu, a tak nemá výsledek příliš velkou
v

ypovídací hodnotu. Z tabulky vyčteme, že nejvíce kurzů je pořádáno na školách se

čtyřmi učiteli TV. Tento nárůst je skokový a tendence od 0 učitelů až po 3 učitele je
naopak klesající.
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Tabulka 6: Vliv počtu aprobovaných učitelů TV na pořádané kurzy
Počet učitelů TV
0
1
2
3
4
Na počtu škol
3
9
11
9
3
Pěší turistika
100,0% 44,4% 36,4% 22,2%
33,3%
Cykloturistika
22,2% 18,2% 22,2% 100,0%
33,3%
V o d n í turistika
44,4% 27,3% 22,2% 100,0%
0,0%
L y ž a ř s k á turistika
Průměr

33,3%
41,7%

55,6%
41,7%

54,5%
34,1%

55,6%
30,6%

5

33,3%
66,7%

6

7

i

as

I

0,0%
0,0%

100,0%
100,0%

0,0%
100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

75,0%

75,0%

0,0%

Ačkoliv to nebylo předmětem výzkumu, uvádím v následující tabulce rozložení
pořádání turistických akcí na školách se zaměřením na TV a ostatních. Dalo by se
očekávat, že rozdíl bude ve prospěch škol se zaměřením TV markantnější, než se ve
skutečnosti ukázal. Kurz pěší turistiky byl dokonce výrazně častěji pořádán na školách
,jinak" zaměřených.

T a b u l k a 7 : Vliv z a m ě ř e n í školy na p o č e t t u r i s t i c k ý c h a k c í

Počet škol
Pěší turistika

Zaměření na TV
7
28,5%

Ostatní
31
45,1%

Cykloturistika

57,1%

25,8%

Vodní turistika
Lyžařská turistika

28,5%
71,4%

32,2%
64,5%

6.1.4 Velikost školy
Tabulka č. 8 uvádějící vztah mezi počtem žáků a množstvím turistických akcí, které
škola pořádá, nám dokazuje, že malé školy jsou co do množství akcí činnější. Dá se říci,
že nejhůře dopadly školy, které mají dvě třídy na ročník.

T a b u l k a 8 : Vliv velikosti š k o l y na p o č e t t u r i s t i c k ý c h a k c í

Velikost školy
Počet škol
Pěší turistika
Cykloturistika
Vodní turistika
Lyžařská turistika

do 250 žáků
9

251-500 žáků Více než 500
žáků
10
19

66,6%

36,8%

30,0%

22,2%
33,3%
77,7%

31,6%
26,3%
57,9%

40,0%
30,0%
70,0%
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6.1.5 Dodržování předpisů
Dodržování platných předpisů je základem při pořádání turistické akce, a tak jsem
nepředpokládal žádné porušení ze strany škol. U pěší turistiky byly normy dodržovány
bezvýhradně. U cykloturistiky byly splněny všechny podmínky pro pořádání kurzu. U
šesti škol z dvanácti však nebylo možné, aby všechna družstva jela v silničním provozu,
protože by bylo porušeno nařízení o zletilé osobě na začátku a konci družstva. U vodní
turistiky se našla jedna škola, která porušovala předpis o počtu lodí obsazených dětmi
na jednoho dospělého. Pouze čtyři školy splnily doporučení ČRDM o počtu dětí na
jednoho dospělého, z čehož pouze u jedné školy se jednalo o proškolený dozor.
Procentuální vyjádření dodržování závazných předpisů je zobrazeno v tabulce č. 9.

Tabulka 9: Dodržování norem
Dodržování norem
100,0%
Pěší turistika
100,0%
Cykloturistika
90,9%
Vodní turistika

6.2 Zhodnocení právních norem
6.2.1 Pěší turistika
Právní úpravy pro jednotlivé způsoby provozování pěší turistiky jsou popsány
v kapitole 3.4.1 a podkapitolách. Neshledávám žádný nedostatek právních úprav v této
oblasti. Chybí snad jen specifikace, jakou kvalifikaci musí mít instruktor pěší turistiky a
jaké

činnosti

nesmí

s dětmi

provádět

pedagog

nekvalifikovaný

( pohyb

ve

vysokohorském terénu 1 ,...).

' Školou o r g a n i z o v a n á V H T j e p o v o l e n a j e n do výšky 3000 m.n.m.
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6.2.2 Cykloturistika
V metodickém pokynu 1 je definováno, že vedoucí kurzu zodpovídá za činnost
instruktorů. Není v něm však uvedeno, jakou kvalifikaci musí instruktor prokázat. Dle
české rady dětí a mládeže stačí vlastnit řidičské oprávnění, nebo být proškolen osobou,
která oprávnění vlastní. Dle mého názoru jsou požadavky na instruktora nedostačující.
Instruktor by měl mít znalosti ze zdravovědy, silničního zákona, techniku jízdy a
organizaci jízdy ve skupině (signály, pravidla pro přestávky a zastavování, tempo, výběr
trasy). Důležitá je i praktická zkušenost s údržbou jízdního kola.

6.2.3 Vodní turistika
Vodní turistika je nejméně ošetřenou ze zkoumaných oblastí. Vedoucí kurzu má za
povinnost zjistit stupeň plavecké vyspělosti žáků. Chybí mi zde, zda se jedná o
praktický test, či stačí potvrzení od rodičů (zákonného zástupce). Osobně jsem
zastáncem testu praktického ještě před zahájením kurzu a pokud to podmínky
nedovolují, tak testem před začátkem splutí.
Dalším sporným bodem je dle mého používání přilby. Dle metodického pokynu musí
být děti na divoké vodě vybaveny přilbou. Není zde specifikováno, co se myslí pojmem
„divoká voda". Pokud budeme vycházet z překladu zkratky WW = wildwasser, je
divokou vodou i obtížnost WW-I, což z vodáckého pohledu není voda divoká, ale
proudící. Používání naopak není vyžadováno na klidné vodě na uzavřených lodích, kde
hrozí při převržení lodě úder do hlavy pod vodou a následné bezvědomí. Podrobněji o
používání výstroje pojednávám v kapitole 6.3.1.2.1
Jako největší problém však vidím, že není nutné, aby s dětmi jela osoba proškolená
v oblasti vodní turistiky. Specifika pohybu po řece a z toho vyplývající rizika (viz kap.
6.3.1) vyžadují bezpodmínečně odborné vedení.
Pozitivně hodnotím počet lodí, za které smí dospělý zodpovídat s ohledem na typ lodě a
obtížnost terénu. Dále je správně ošetřeno jak jednat při zhoršení podmínek pro sjezd.

' Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
třízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. C.j.: 37 014/2005-25 Cl. 16
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Nerad bych, aby má kritika vedla naopak k velkému zpřísnění podmínek pořádání
vodáckého kurzu. Je třeba pečlivě zvážit hranici mezi přípustným rizikem (při vodní
turistice vždy minimální míra rizika vzniká) a možností škol dodržet předpisy. Dnes je
doporučovaným dokumentem příručka vydaná českou radou dětí a mládeže, která
stanovuje, že na každých pět účastníků mladších 18 let je nutný jeden plnoletý
kvalifikovaný pracovník. Kvalifikací se rozumí cvičitel, nebo vedoucí vodní turistiky.
Tyto zásady se vztahují i na sjíždění menších či větších úseků toku na matračkách,
vorech a jiných plavidlech. Počet dětí je volen dost nešťastně, vzhledem ktomu, že na
většině lodí se jezdí v sudém počtu a rafty jsou i šesti až osmimístné. Znamenalo by to,
že každá loď je hlídána dvěma dospělými. Popíšu ještě paradoxní situaci, ke které může
dojít díky tomuto předpisu. „Pokud se nechá deset dětí unášet proudem ve vymezeném
prostoru, stačí, aby je hlídal jeden dospělý. Pokud si však vezmou matračku, či duši od
traktoru, pět dětí musí z vody a učitel musí mít kvalifikaci Cvičitel, či vedoucí vodní
turistiky".

Dojde-li k podobnému zpřísnění podmínek, nebudou mít školy dostatek

pedagogických pracovníků oprávněných tuto činnost provozovat, což negativně ovlivní
počet pořádaných akcí.

6.2.4 Lyžařská turistika
Lyžařská turistika a s ní související pohyb v horském prostředí je detailně vyřešen
pokynem o Lyžařském výcviku 1 , v němž jsem neshledal žádné chyby, proto se jím
nebudu zabývat.

6.3 Model vodácké akce
Vodní turistika, či jiná školou realizovatelná vodácká aktivita,, je poměrně

novou

možností rozšiřujícího učiva. Vliv na to má nepochybně rozmach půjčoven lodí a
cestovních kanceláří nabízejících program i pro školy. Pokud škola nevyužívá služeb
Profesionálního průvodce vodní turistiky, měl by alespoň vedoucí akce projít kurzem
akreditovaným MŠMT a bezpodmínečně nutné je, aby byl schopen bezpečně ovládat

' Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
řízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovychovy. C.J.: 37 014/2005-25 Cl. 15
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všechny

druhy

plavidel

používaných na kurzu.

I když

škola využívá

služeb

profesionálních průvodců či instruktorů, zodpovědnost za žáky nese po celou dobu
konání akce škola. Proto by měl být i v tomto případě alespoň jeden člen pedagogického
doprovodu proškolen, nebo být zkušeným vodákem. Ten by měl být pověřen jako
vedoucí akce. Jeho činnost pak sestává ze dvou částí, přípravné a realizační.

6.3.1 Přípravná fáze
V přípravné fázi se musí vedoucí akce zaměřit na:
1. výběr vhodného terénu
2. výběr a zajištění vybavení vhodného pro zvolený terén
3. plánování délky kurzu a denních etap
4. zajišťování ubytování a dopravy
5. výběr žáků a zajištění dospělého doprovodu

Jednotlivé kroky v následujících podkapitolách podrobněji rozepíši.

6.3.1.1 Výběr vhodného terénu
Při plánování vodácké akce je třeba volit náročnost podle fyzických možností
frekventantů a jejich technické vyspělosti. Zkušenější vedoucí mohou vybrat tok na
základě

vlastních

zkušeností,

ostatní

mohou

vyhledat

pomoc

v průvodcích

či

kilometrážích (viz obr. 1) českých a moravských řek, kterých je na trhu již dostatečné
množství, nebo se obrátit na vodácky orientovanou cestovní kancelář, která pomůže
s výběrem.
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Obrázek 1: Výřez kilometráže Teplé Vltavy
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6.3.1.1.1

vl

Obtížnost toku

Obtížnost řeky určuje, jaký terén se v daném úseku vyskytuje. Obtížnost dělíme na
devět stupňů (viz tab. č. 10). Úsek na hranici každého stupně lze pak ještě odlišit
znaménky + těžší a - lehčí.
Obtížnost řeky vybíráme podle aktuální úrovně technické zdatnosti nej slabšího člena na
akci a podle typu lodě. Podle charakteru koryta, spádu a aktuálního průtoku se mění
obtížnost sjížděného úseku. Obecně platí, že čím větší spád (°/00) a průtok (m3/s), tím je
úsek náročnější na obecnosti vodáka. Průtok (m3/s) však musíme vztahovat vždy
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k danému toku, neboť řeka o šířce 50m může být za stejného průtoku i při větším spádu
snazší, než úzký meandrující potok s hustou pobřežní vegetací zasahující do koryta. Se
zvyšováním průtoku až na výjimky platí, že obtížnost stoupá a při výrazně zvýšeném
stavu může tok dosahovat i o dva stupně vyšší obtížnosti, než je uvedeno v kilometráži,
či vodáckém průvodci. Na toto musí vedoucí pamatovat po celou dobu akce, neboť ke
zvýšení průtoku může dojít i během trvání akce. Méně častým jevem je zvýšení
obtížnosti během plavby, ale i to se může stát vlivem přívalových dešťů výše proti
proudu, nebo manipulací na hrázi. V takovém případě je na zvážení další pokračování
sjezdu. Podle zvýšení obtížnosti se volí přísnější režim sjezdu (viz níže), nebo přerušení
či ukončení jízdy. K lokálnímu zvýšení obtížnosti dochází na jezech a stupních, kde je
na posouzení, zda dovolit splutí, nebo nařídit přenesení pro velkou obtížnost viz (stavby
na řekách)

Tabulka 10: obtížnosti vodních toků
Charakteristika

Příklad
toku v ČR

Znalosti
jezdce

ZW A

Stojaté
vody

Neproudící, nebo
jen nepatrně
proudící toky
(rybníky, jezera)

Lužnice
úsek Týn n.
Vit. - ústí

ZWB

Klidné
vody

Slabě proudící
toky (2-3 krn/h),
přehledné

ZWC

Mírně
proudící

Rychlost proudu
do 5 km/h,
přehledný tok

Stupeň
obtížnosti

WWI

WWII

Název

Lehká

Mírně
těžká

Technické
vybavení

Zajištění

Bez nároků

Otevřené lodě všech
typů

Znalost plavání,
děti plovací
vesty

Radbuza
úsek Nový
DvůrHradec

Bez nároků

Otevřené lodě všech
typů

Znalost plavání,
děti plovací
vesty

Berounka
celý tok

Znalost
základního
záběru

Znalost plavání,
Otevřené lodě všech
děti plovací
typů
vesty

Znalost
základního a
zpětného
záběru

Znalost plavání,
děti plovací
Otevřené lodě všech
vesty, lodě
typů
zajištěné proti
potopení

Znalost všech
záběrů nutných
k ovládání
lodi, „ětení
vody"

Jako WW I,
Obratné otevřené
mládež povinně
lodě slalomového
plovací vesty,
typu, lépe kryté lodě na zavřené lodě
povinně přilby

Vltava úsek
Vyšší Brod
- České
Pravidelná
Budějovice
proudnice a
Lužnice
pravidelné vlny,
malé peřeje, ěasté Suchdol n.
meandry s rychle L u ž . rozvodí (za
tekoucí vodou,
vysokého
zarostlé břehy
vodního
stavu)
Nepravidelné
vlny a proudnice,
střední peřeje,
slabé válce a víry, Sázava úsek
Stvořidla za
nízké stupně,
nižšího
malé peřeje
vodního
v silně
stavu
meandrujících,
nebo málo
přehledných
řečištích
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Stupeň
obtížnosti

WW III

Příklad
toku v Č R

Znalosti
jezdce

Blaníce
(vodňanská)
v úseku
Blažejovice
- Řepešín

Velmi dobré
ovládání lodi,
znalost všech
záběrů, znalost
správných
náklonů, praxe
ve čtení vody,
trénovanost

Plovací vesty a
Jen kryté lodě,
přilby nutné,
doporučen ochranný
dobré úchyty na
oděv, záchranářské
lodích, lodě
vybavení a praxe
zajištěné proti
v jeho použití
potopení

Vysoké vlny a
dlouhé peřeje,
velké válce, víry
a „karfioly",
málo přehledný
průjezd, většinou
potřeba prohlídky
ze břehu

Tanvaldská
Kamenice
v úseku
Plavý Navarov

Vhodná
znalost
eskymáckého
obratu, jistota
v ovládání
lodi, dobrá
fyzická
kondice a
trénovanost

Jako W W III,
vodácký oděv,
neopren, suchý
oblek

Jako W W III,
jízda ve
skupinách

Extrémně
těžká

Extrémní peřeje,
válce a víry,
prohlídka
nezbytná, znalost
terénu výhodou

Jizera
v úseku
Bítouchov ústí
Kamenice za
vysokého
stavu

Nutnost
eskymáckého
obratu
v obtížných
podmínkách,
velmi dobrá
psychická a
fyzická
kondice

Jako W W IV,
speciální slalomové,
nebo sjezdové lodě,
vhodné zajištění ze
břehu

Pouze pro
specialisty a
špičkové jezdce
v ustálených
družstvech

Hranice

Všeobecně
nesjízdné, při
optimálním
vodním stavu
eventuálně
sjízdné při

Vydra pod
Turnérovou
chatou
Jizera u
továrny
Cutisin za
vysokého

Jako W W V

Jízdu na těchto
úsecích nelze
obccnč
doporučit

Název

Těžká

Charakteristika
Přehledný
průjezd
s vysokými
nepravidelnými
vlnami, větší
peřeje, válce a
víry, „karfioly",
střední peřeje
v úzkém či
zarostlém řečišti,
rychlý proud
v silně

Technické
vybavení

Zajištění

meandrujícím
korytě

WWIV

WW v

WWVI

Velmi
těžká

sjízdnosti

vysokém riziku

Jako WW V

stavu

Pozn.: Mnohé novější publikace spojují stupně ZW-A až ZW-C do jednotícího stupně ZW. Přistupují k tomu kvůli
nepatrným rozdílům v nárocích na dovednosti ovládání lodi a obtížnosti rozpoznání jednotlivých stupňů.

Pro žáky základních škol je vhodné pořádat výpravu na tok do obtížnosti WW I (viz.
Tabulka č.2) a zcela vyloučeny jsou pak toky s obtížností WW III a vyšší. Pokud je
akce vícedenní, měl by být na první den zvolen jednodušší úsek, aby byl prostor pro
výcvik jízdy a ovládání lodě. Během vodácké výpravy se může podle aktuálního
průtoku měnit obtížnost, proto musí vedoucí výpravy rozhodnout o splutí úseku až po
vizuální kontrole toku. Při zvýšení obtížnosti nad bezpečnou hranici (WW II), volí
náhradní program, nebo snazší úsek, popřípadě jinou řeku.
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6.3.1.1.2

Sjízdnost

Sjízdnost je objektivním činitelem při výběru vodního toku pro vodáckou akci. Pro
školní vodáckou akci je ideální měsíc červen, kdy je již dostatečně teplé a stálé počasí.
V této době již nejsou vodní stavy navyšovány tajícím sněhem z horských oblastí. Díky
tomu mizí řada rizikových míst spojených s vysokým průtokem (převážně jezy), ale
některé toky jsou již bohužel na hranici sjízdnosti. Podle toho by měl vedoucí akce volit
tok a splouvaný úsek. Na paměti by měl mít i to, že červen, přestože velmi teplý měsíc,
je podle statistik měsíc s nejvyšším množstvím dešťových srážek (viz tab. č. 11) a
vybírat řeku, která bude pro děti bezpečná i při vzestupu hladiny. Obecně se dá říci, že
obtížnost je méně ovlivněna na větších tocích, které pojmou větší množství vody, a toky
regulované přehradami.

Tabulka 11: Průměrná hodnota srážek v mm pro období 1960 - 1991

Území
Česká republika
Hl. m. Praha a
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Měsíc
1. 2. 3. 4. 5.
N 42 38 40 47 72
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

33
37
44
56
43
68
58
47
42
30
41
44
42

30
34
39
44
37
52
47
39
36
30
38
44
43

35
39
45
47
38
55
48
40
37
29
38
42
43

43
48
49
48
46
58
47
47
43
37
48
53
59

6.
83

7. 8. 9. 10. 11. 12.
80 78 52 42 49 48

68 74 71
72 90 85
69 77 79
60 71 72
60 65 69
76 85 92
72 84 85
75 85 82
74 80 75
64 74 64
79 94 89
81 98 87
93 109 108

73
80
79
76
72
92
84
84
74
61
84
81
99

46
52
53
57
48
66
59
56
49
42
55
57
63

36
38
44
47
38
60
52
43
37
34
47
49
50

40
43
48
54
46
71
62
50
44
41
54
61
58

36
41
49
61
47
82
69
54
44
34
49
57
52

Rok
celkem
672
588
662
674
680
609
860
768
708
637
539
719
755
817

Z d r o j Český statistický úřad
N - dlouhodobý normál

Při zjišťování stavu tedy není důležitý pouze aktuální stav, ale i tendence. Dnes jsou již
k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu on line stavy z mnoha vodočtů na českých tocích, kde je zaznamenáván průběh pohybu
hladiny a průtok v průběhu celého dne. Pro nalezení komplexnějších vodáckých
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informací (viz obr. 2-4), lze navštívit tematicky zaměřené servery, např. www.raft.cz.
Přímo na řece pak lze výšku přečíst na vodočetné lati (viz obr. 5)

Obrázek 2: Průbčh výšky hladiny
H[cm]
130—i

—

30.03.2007

31.03.2007

01.04.2007

02.04.2007

03.04.2007

04.04.2007

05.04.2007
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Obrázek 4: Informace o sjízdnosti na www.raft.cz

[Aktuální sjízdnost •»•] |všechny

Název
Balinka

Úsek
střední
(z Měřína)

65 cm

střední
( o d soutoku)

120 cm

Bělá

dolní
(z Jeseníku)

140 cm

Berounka

horní
(z Jedlové)

1/

Limit Aktuálně Měřeno (vdět)

Bečva

Bělá (Orlická)

[všechny obtížnosti •*] f č Ř

55 cm

horní
(z Plzně)

85 cm

dolní
(z Roztok)

80 cm

20 cm

04 d u b n a 0 : 0 0

0,7 m3/s

(Baliny)

144 cm

04 d u b n a 7 : 0 0
(Dluhonice)

t

5,89 m3/s

04 d u b n a 7 : 0 0
(Mikulovice)

í>

3 3 cm

04 d u b n a 7 : 0 0

0m3/s

(Jedlová)

125 cm

04 dubna 7 : 0 0
(Plzeň B.H.)

16 m 3 / s
130 cm

12,2 m 3 / s
105 cm
23,5 m3/s

04 dubna 7 : 0 0
(Beroun)

5,5
°C

8 °C
7,4
°C

Obrázek 5: Vodočetná lať se stavem 22cm
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6.3.1.2 Výběr vybavení
Vybavení můžeme rozdělit na výzbroj a výstroj.

6.3.1.2.1

Výstroj

Výstrojí se rozumí oblečení vodáka, včetně vybavení zvyšujícího bezpečnost. Povinná
výstroj dětí do 15 let je plovací vesta. V dnešní době se již nepoužívají zastaralé vesty
s polystyrénovou výplní, ale anatomicky řešené vesty s vnitřní výplní z pěnových
materiálů, které krom hlavního účelu chrání před chladem a před nárazem. Podle
metodického pokynu je povinná přilba na divoké vodě. To znamená od toku WW I
(včetně) výše. Podle tabulky obtížností je vyžadována od obtížnosti WW II. Je to dáno
jednak obtížností a jednak doporučeným typem lodě. Při převržení se totiž ze zavřené
lodě dostává až ve chvíli, kdy je loď otočená o 180° a vodák podstupuje vysoké riziko
úderu do nechráněné hlavy o kámen. Naopak u lodě otevřené opouští vodák loď již při
náklonu přesahujícím 90° a dopadá do vody v sedu (viz obr. 6). Na obtížnosti WW I
není tok natolik náročný, aby ohrožoval plavajícího vodáka.

Obrázek 6: Převržení otevřené lodi

Povinnost přilby by měla být pro otevřené lodě od obtížnosti WW II, pro lodě uzavřené
na všech stupních obtížnosti.
Oblečení by děti měly mít alespoň ve třech sériích pro případ, že by se převrátily. Při
teplém počasí stačí světlé tričko a krátké kalhoty s nohavicemi přes stehna. To
z důvodu, že na vodě se člověk opaluje rychleji a nejnáchylnějšími partiemi jsou právě
stehna a ramena. Důležitá je také pokrývka hlavy, chránící před sluncem. Pro případ
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zhoršení počasí by měly mít v nepromokavém zavazadle (sud, lodní vak) i dlouhé
kalhoty a teplejší oblečení na tělo. Doporučovány jsou funkční materiály, nebo vlna,
která hřeje i mokrá. Samozřejmostí je pláštěnka pro případ deště. Posledním článkem je
obuv. V žádném případě nesmí být vodák bosý. Hrozí riziko poranění chodidla o ostrý
kámen, nebo o střepy, které mohou být na dně. Dříve doporučované holínky jsou pro
jízdu na lodi nevhodné. Při případném pádu do vody se naplní vodou a jsou proudem
strženy z nohou. V horším případě na nohou zůstanou a působí jako závaží táhnoucí
člověka ke dnu. Vhodnou obuví jsou nízké, nebo kotníčkové látkové boty bez
molitanových a pěnových výplní, které po namočení dlouho schnou. Při jízdě
v chladnějších měsících je lze pak kombinovat s neoprénovými ponožkami, zvyšujícími
tepelný komfort. Ideální jsou pak vodácké neoprénové botky. Pozor na hojně nošené
páskové boty. Z vlastní zkušenosti mohu uvést příklad, kdy se pásková bota zachytila
volnou patou o klínový řemen na dně řeky a proud pak stahoval člověka pod vodu.

6.3.1.2.2

Výzbroj

Výzbrojí je myšleno ostatní vybavení potřebné k plutí. Základem výzbroje je loď
s příslušenstvím. Turistické lodě se dělí do těchto kategorií:
•

Kanoe

•

Kajak

•

Raft

•

Pramice

Správný výběr lodě je důležitý pro předcházení krizovým situacím a zdárný sjezd řeky.
Charakter školních sjezdů dovoluje použití všech typů lodí. Volíme tedy podle
technických dovedností dětí, vlastností jednotlivých lodí a charakteru řeky. V tabulce č.
12 jsou uvedeny základní vlastnosti jednotlivých typů lodí. Protože v každé kategorii
jsou ještě lodě děleny podle použití, vycházím z nejčastěji dostupných lodí v českých
půjčovnách.
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Tabulka 12: Základní vlastnosti lodí

typ lodě

kanoe

kajak

stabilita
příčná

točivost

+ + +

+ + + +

+ + + +

+

+

stabilita
směrová
+ + +

+

+

rychlost

počet
míst

+ ++ + +

+ + +

+

2-3

1(2)

pramice

+

+ ++ +

+ +++ +

+ + + +

5-7

raft

+ +

+ ++ + +

+ ++ +

+ +

4-8

školní využití
Od úzkých
meandrujících
toků po širší
přímější toky
Od úzkých
meandrujících
toků po širší
přímější toky
Rovnější řeky
s dostatečnou
hloubkou vody a
bez obtížnějších
peřej natých
pasáží
Rychlejší široká
řeka s minimem
úseků bez
proudu

Vysvětlivky: Velmi malá + ; Malá + + ; Střední + + + ; Středně vysoká + + + + ; Vysoká + + + + +

Všechny lodě by měly být zajištěny proti potopení.

I

O b r á z e k 7:ka jakové pádlo

Pokud není loď již vyrobena se vzduchovými
komorami, používají se nafukovací vaky, případně
se špičky vyplňují polyuretanovou montážní pěnou,
či jiným nosným materiálem. Výjimku samozřejmě
tvoří

nafukovací

lodě,

které

svou

konstrukcí

zajišťují nepotopitelnost. Pro uzavřené lodě je

Žerď

podmínkou ještě krycí zástěra zabraňující přístupu

wzájemně pootočené
listy

vody do lodi.
K pohonu a ovládání turistických lodí se používají
výhradně pádla. Velikost a tvar je závislý na druhu
lodě. Pro kajak se používá pádlo skládající se ze
žerdi a dvěma listy pootočenými proti sobě o 45° 90°(viz

obr.

7).

Délka

kajakového

pádla

se

I
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jednoduše určuje následujícím testem. Kajakář drží pádlo nadhmatem nad hlavou, žerď
se opírá o temeno hlavy. Úhel v loketním kloubu by měl být 90°, stejně jako úhel mezi
předloktím a žerdí. Vzdálenost listů od rukou by měla být cca 15 - 20 cm (viz obr. 9).
Pro ostatní lodě se používá pádlo kanoistické složené z hlavičky, žerdi a jednoho listu.
Pro jízdu na kánoi a pramici vybíráme pádlo ( viz obr. 8), které nám sahá mez bradu a
oči(viz obr. 10). Pro jízdu na raftu pak ještě o 10 - 15 cm delší z důvodu sezení výše
nad vodou.

Obrázek 8: Kanoistické pádlo

Žerď

List
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Obrázek 9: Určení délky kajakového pádla

Obrázek 10: Určení délky kanoistického pádla

Doporučení
délka

Poslední, avšak neméně důležitou částí výzbroje, je lékárnička, házecí pytlík a mobilní
telefon.
Lékárnička pro vodní turistiku by měla mít stejný obsah jako pro „Zotavovací akce"
(viz příloha č. 2). Na lodi je pak s sebou nutné vézt:
•

mast nebo gel na poštípání hmyzem (lokální antihistamika)

•

přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
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•

rychloobvaz na rány

•

obvaz sterilní

•

obinadlo elastické

•

šátek trojcípý

•

zavírací špendlíky

Mobilní telefon je nejrychlejším způsobem přivolání odborné pomoci v případě
zranění, ale slouží i ke komunikaci s doprovodem na suchu, který může být potřeba
během splouvání například při náhlém zvýšení obtížnosti toku.
Házecí pytlík je základní vodácký záchranný prostředek (viz filmová příloha), který
bývá používán jen ve výjimečných krizových situacích, které by při dodržování pravidel
bezpečného pohybu na vodě neměly nastat, ale jejich vznik nemůžeme na 100%
vyloučit.

6.3.1.3 Délka trasy
Délka trasy by měla být volena s ohledem na rychlost proudu tak, aby děti trávily na
řece nejdéle mezi čtyřmi až pěti hodinami jízdy denně, včetně přestávek. U turisticky
využívaných řek v ČR se jedná zhruba o 1 2 - 2 0

km. Za slunného počasí lze

samozřejmě zvládnout i více, ale při zhoršení klimatických podmínek je jízda na lodi
delší dobu nepříjemnou. Ztrátou tepelného komfortu je člověk také ovlivněn, a tudíž
náchylnější k špatnému rozhodnutí vedoucímu k nebezpečným situacím. Děti jsou při
nepříznivém počasí náchylnější na prochladnutí, které je na řece intenzivnější díky
nepříliš velkému fyzickému vypětí a nižší teplotou nad hladinou řeky.

6.3.1.4 Zajištění dopravy a ubytování
Na zajišťování dopravy je potřeba myslet již při objednávání materiálu v půjčovně.
Pokud budeme sjíždět pouze jednu řeku, je obvykle jednodušší a lacinější zajistit jízdu
do místa zahájení a z místa ukončení splutí hromadnou dopravou. V tomto případě bych
upřednostňoval vlak, který bude mít dostatečnou kapacitu, abychom se vešli s veškerým
vybavením celé skupiny. Při samotném sjezdu řeky je pak možné využít služeb převozu
věcí, kterou nabízí většina půjčoven. Na vodu tak s sebou bereme jen to nejnutnější ke
sjezdu a ostatní věci jsou v bezpečí na souši. Tento způsob s sebou nese ještě jednu
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výhodu, totiž, že prázdná loď je snáze ovladatelná a díky menšímu ponoru projede i
mělčími pasážemi koryta. Jízda tzv. na těžko je naopak v jistém ohledu romantičtější a
nutí děti k větší opatrnosti.
Zvolíme - expediční formu akce tj. přejíždění po hezčích úsecích více řek, jediným
možným způsobem dopravy je zajištění doprovodného autobusu po celou dobu akce.
K ubytování můžeme vybírat ze tří možností, které jsou částečně závislé na formě
sjezdu.
•

Spaní ve stanu je nejobvyklejší způsob nocování na vodáckých poutích.
Z důvodů ochrany přírody a hygienických norem, volíme ubytování na
vodáckých tábořištích a kempech u řeky. Při ubytování ve stanech není nutné
předem objednávat, ale pokud plánujeme cestu na turisticky frekventovanou

řeku, je lépe si zarezervovat plochu pro stany.

•

Spaní v chatkách je komfortnější variantou, kterou však nenabízejí všechny
tábořiště. Při volbě ubytování v chatkách je již potřeba rezervace předem. Tento
způsob ubytování je vhodný i pro expediční způsob sjezdu, kdy se spí na jednom
místě.

•

Ubytovna je vhodná zejména pro sjíždění formou expedice, neboť by bylo
velmi náročné shánět ubytování na každou noc v jiném objektu.

Pro usnadnění přípravy akce lze využít vodáckých cestovních kanceláří, které se o
postarají o ubytování i dopravu. Mnohdy vyjde tato možnost levněji, protože cestovní
kanceláře mají již nasmlouvané objekty ,v nichž jim jsou poskytovány slevy.

6.3.1.5 Výběr dětí a zajištění dospělého doprovodu
Základním kritériem pro výběr na akci je to, zda dítě umí plavat. Toto si musí vedoucí
akce předem ověřit, nechá si od zákonného zástupce tuto skutečnost potvrdit a ještě
před vlastním splouváním ověří. Na akci je lépe brát žáky stejného ročníku s ohledem
na nestejný stupeň fyzického vývoje. Úplně vyloučit bychom měli žáky prvního stupně,
pro které je loď ještě příliš obtížně ovladatelná. Počet dětí není nijak omezen, ale při
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počtu 40 žáků a více již uvažujeme o rozdělení na dvě na sobě nezávislé skupiny,
jedoucí s časovým odstupem . S ohledem na bezpečnost splutí je totiž toto množství již
vysoké (velikost místa pro zastavení), zvláště při jízdě na kánoích, či kajacích. Podle
počtu lodí obsazených dětmi s sebou bereme na akci dostatek dospělých osob jako
doprovod, tj. 1 dospělý na 5 lodí obsazených dětmi. Je nanejvýš žádoucí, aby i tyto
osoby měli již praxi v ovládání typu lodě používaného při akci. Na akci delší než
jednodenní doporučují zdravotníka, ačkoliv to není povinnost. Při

zdravotních

problémech některých účastníků tak není dotčen průběh akce pro ostatní.

6.3.1.6 Nebezpečná místa
Vlivem proudů, staveb a překážek, ať už přírodních nebo umělých, mohou vznikat
místa, která jsou potenciálně nebezpečná. Vše je navíc ovlivněno aktuálním vodním
stavem, takže místo, které jsme před týdnem (včera) bez problémů projely, je dnes
rizikové. Mezi nebezpečná místa nezařazuji peřeje, velké vlny a další specifická
nebezpečí, která se na řekách do obtížnosti WW I nevyskytují, a tudíž se s nimi na
školních akcích nesetkáme.
•

jezy

•

břehový porost zasahující nad hladinu

•

zpětné proudy v ostřejších meandrech

•

nízké mostky, lávky

•

padlé stromy v korytě

•

sifony

6.3.1.6.1

Jezy

Jezy jsou nejatraktivnějším, ale také nejnebezpečnějším místem na řece. V ČR je
nejvíce vodáckých smrtelných nehod právě na jezech. Jez je konstrukce napříč korytem,
která má za úkol zvýšit rozdíl hladin nad a pod jezem pro využití kinetické energie
vody. Největší nebezpečí nespočívá ani tak ve výšce jezu, jako ve tvaru podjezí. Stupeň
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vysoký pár desítek centimetrů s dlouhým vývařištěm 1 tak může být paradoxně
nebezpečnější než dva metry vysoký jez, pod kterým voda odtéká. Nebezpečný je ten
jez, pod kterým se vytváří vodní válec.
Vodní válec je místo za překážkou(jez, kámen, kmen...), kde přepadající voda mizí tiše
pod hladinou, v určité vzdálenosti od ní se vynořuje, ale místo odtékání po proudu se
vrací zpět k překážce. Toto místo je pak smrtelně nebezpečné. Pokud ve větším válci
uvízne loď, je stržena pod přepad, následně převrácena a posádka zpravidla nedokáže
bez pomoci ze břehu válec opustit.
Kameny v podjezí mohou být nebezpečné po převržení při úderu do hlavy, což může
způsobit ztrátu vědomí a vzápětí tonutí. Pod některými jezy je pro zmírnění energie
vody „kamenný zához"(ostrý lomový kámen v podjezí).

6.3.1.6.2

Břehový porost

Břehový porost znesnadňuje průjezdnost toku. U širších řek se zpravidla není problém
těmto místům vyhnout. U užších toků však mohou větve zasahovat i přes celou šířku
koryta a posádka je tak vystavena zraněním hlavy, zvláště pak očí, kdy zadák je zasažen
větví napnutou vpředu sedícím vodákem. Při najetí pod silnější větve hrozí i riziko
převržení, pokud se vodák pod překážku nevejde, nebo vytlačení z lodi.

6.3.1.6.3

Zpětné proudy

Zpětné proudy se tvoří v ostřejších meandrech, kde část vody teče dále směrem po
proudu, ale část se po nárazu do břehu vrací opačným směrem. Těmto úkazům se říká
„vracák" a místo, kde se dopředný a zpětný proud míjí, se nazývá rozhraní. Vracáky
zhoršují stabilitu lodi a průjezd lodi přes rozhraní klade vyšší nároky na technickou
vyspělost posádky. U překážek na dně koryta pak tato voda vystupuje prudce na povrch
a vyváří vyvřelou nestabilní vodu, tzv. „karfiol". Karfíoly se tvoří hlavně na
vodnatějších řekách, kde je obtížnější se po převrácení dostat ke břehu.

' Vývařiště tvar p o d j e z í , který z m í r ň u j e kinetickou energii v o d y p ř e p a d a j í c í přes j e z tím, že vrací vodu
zpět pod j e z .
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6.3.1.6.4

Mosty a lávky

Nízký profil je prvním nebezpečím, které mostky skrývají. Méně zkušená posádka není
schopna přesně posoudit, zda se pod překážku vejde a může mít tendenci
k zazmatkování a následnému převržení. Horší situace nastane při neodhadnutí výšky a
uvíznutí pod mostem. To většinou končí také převržením a následná záchrana uvízlého
materiálu může být komplikovaná.
Pilíře sami o sobě nebezpečné nejsou. Nebezpečný je až proud, který na něj žene loď.
Při převrácení je velké riziko, že vodák zůstane přimáčknutý mezi lodí a pilířem a kvůli
síle proudu není schopen se sám vyprostit.

6.3.1.6.5

Padlé stromy

Padlé stromy skýtají podobná nebezpečí jako nízké mostky. U stromu však hrozí
zachycení mezi větvemi a následné tonutí při natažení pod kmen. Stejné nebezpečí hrozí
i u naplavenin, které zde jako bod neuvádím, protože zpravidla bývají právě v místě,
kde je padlý strom.

6.3.1.6.6

Sifony

Tyto útvary nejsou na řekách vhodných ke školní turistice příliš obvyklé, Jedná se o
průtok vody zablokovaným místem pod hladinou, kde vtokový otvor je větší než otvor
výtokový. Pokud je vodák do tohoto místa vtažen, hrozí mu zaklínění a následné
utonutí. Toto nebezpečí se však může vyskytovat i na poškozených tělesech jezu (viz
jez Alojzov na Moravě ř.km.317,00).

6.3.2 Realizační fáze
6.3.2.1 Bezpečnost při vodácké akci
Bezpečnost při vodácké akci lze rozdělit na bezpečnost během splutí a bezpečnost na
tábořišti.

6.3.2.1.1

Bezpečnost při splutí

Při organizovaném splutí je třeba dodržovat určité bezpečnostní zásady, které snižují
riziko vzniku nebezpečné situace. Při plavbě tedy platí několik zásad:
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•

Zákaz osamocených lodí.
Při splouvání je vždy určena první a poslední loď (u školní akce to bude vždy
jedna z lodí doprovodu). Ostatní se pohybují pouze mezi nimi s dostatečným
rozestupem, aby měli čas vyhnout se případné srážce při problémech lodě před
sebou. Během sjezdu musí každá posádka vidět loď před a za sebou. Pokud za
sebou loď nevidím, zavoláním zastavím lodě před sebou a na opožděnou loď
počkám. Při školním splutí platí, že vpředu jede ten dospělý, který má největší
zkušenosti a dokáže rozpoznat nebezpečí. Poslední loď veze lékárnu, protože
posádka, která má problémy ,snáze počká na poslední loď, než-li dožene loď
vpředu.
Jedná-li se o úzké nepřehledné koryto, je možný i skupinkový sjezd. Družstvo se
rozdělí na několik menších skupin, v každé z nich alespoň jeden dospělý a tato
skupina s malými rozestupy jede pospolu. Po určité době se na vhodném místě
celé družstvo kontroluje. I zde platí že první a poslední loď družstva je dospělý
doprovod.

•

Pokud vedoucí zastaví, zastavují ostatní vždy nad ním.
Toto je velmi důležité pravidlo, protože vedoucí rozhoduje o taktice jízdy a
hodnotí nebezpečí jednotlivých míst. Pokud někde zastaví, dává tím najevo, že
dál může být problémový úsek. Lodě, které by chtěly zastavit pod ním, mohly
by být do problematické pasáže vtaženy proudem. Povinností vedoucího je
zastavovat pokud možno tak, aby nad ním bylo dostatek místa pro celou
skupinu, nebo lodě odchytávat, aby nebyly strženy proudem.

•

Čekání na vedoucího
Po překonání obtížného úseku, na kterém dává vedoucí záchranu, čekají lodě
v klidnější vodě pod tímto úsekem. Odjíždějí až ve chvíli, kdy je vedoucí opět
vpředu a dal pokyn k odplutí. Při přenášení nesjízdného jezu nikdo nedává lodě
na vodu dříve a v jiném místě, než vedoucí určí. Hrozí totiž stažení pod jez
vodním válcem, který může být dlouhý i několik metrů. Taktéž platí zákaz
přibližování k tělesu jezu.
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6.3.2.1.2

Bezpečnost na břehu

Při pobytu na tábořišti je opět důležité vymezení jasných pravidel pohybu závisejících
na podmínkách tábořiště (dopravní situace, obsazenost tábořiště, požární předpisy),
zvláště pak pravidel koupání a jiných aktivit ve vodě. Zde se řídíme pokynem:
„Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno (§
6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví

hygienické

požadavky

venkovních

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

hracích ploch).

Pedagogický pracovník

osobně předem ověří bezpečnost místa pro

koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat

(plavat) a učiní taková

opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho
pedagogického

pracovníka je maximálně

10 žáků. Pro žáky škol a tříd

samostatně

určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním
předpisem (§11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.). Po skončení koupání
skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků"1 '.Pokud
jsme v těsné blízkosti nebezpečného jezu (např. tábořiště Radošov na Ohři), koupání
zcela vyloučíme. Pokud si děti samy připravují stravu, dohlíží na ně vždy dospělá osoba
a strava musí

být připravována

způsobem

zaručujícím

zdravotní

nezávadnost

podávaných pokrmů .

6.3.2.2 Metodika výuky jízdy na lodi
6.3.2.2.1

Suchý výcvik

Při zahájení kurzu seznámí vedoucí žáky se základními typy plavidel, způsobem jejich
ovládání a typickým použitím pro obtížnost toku. Předvede způsob sezení v lodi a
jednotlivé záběry pádlem obou (všech) členů posádky. Pokud jsou použity nafukovací
lodě, seznámí s pořadím nafukování jednotlivých dílů a vysvětlí důležitost ochlazování,
nebo upouštění lodí na slunci. Všechny činnosti si děti pod dohledem učitele

' 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 ČI. 16
2

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických
na zotavovací akce pro děti

požadavcích
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vyzkoušejí.Během kurzu jsou děti seznámeny s házecím pytlíkem, se kterým by se měly
naučit pracovat.

6.3.2.2.2

Výcvik na vodě

Při výcviku na vodě začínáme na klidné hladině. Ve chvíli, kdy děti zvládnou záběr
vpřed a vzad, mohou přejít na tekoucí vodu a na ní trénovat jízdu. Jednotlivé kroky na
sebe navazují a je jen na docilitě dětí, kam až se během kurzu dostaneme. Výsledkem
pětidenního kurzu by měla být schopnost řídit loď v mírně proudící vodě. Uvádím zde
metodiku pro výuku jízdy na kanoi, nejen proto, že je to nejpoužívanější plavidlo na
českých řekách, ale také z důvodu snadné přenositelnosti poznatků na jiný typ lodě.
•

Klidná hladina
1. nasedání a vysedání z lodi.
2. přímý a zpětný záběr
3. přitažení a odlomení
4. záběr se závěrečným odlomením, nebo přitažením (zadák)
5. široký záběr vpřed a vzad
6. závěs a závěs v přesahu
7. vylehnutí na pádlo

•

Proudící voda
1. přímá jízda
2. přejezdy proudu na stranu zadáka
3 . přejezdy proudu na stranu háčka
4 . nájezd do proudu na stranu zadáka
5. nájezd do proudu na stranu háčka
6. výjezd z proudu na stranu zadáka
7. výjezd z proudu na stranu háčka
8. opakované nájezdy a výjezdy z proudu „osmičky"
9. nácvik v obtížnějším terénu
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7 Diskuze
Při zpětném pohledu na praktickou část vidím jako největší problém malý rozsah
zkoumaných škol. Pro objektivnější závěry, a pravděpodobně i pro řadu dalších
zajímavých zjištění, by bylo výhodnější navštívit všechny základní školy v Praze.
K ještě reálnějším výsledkům by vedlo vytipování škol z různých regionů po celé ČR.
Pro průzkum takového rozsahu se mi však nedostávalo časových možností. Snažil jsem
se získat co největší vzorek, proto se mi zdála metoda dotazníku poslaného
prostřednictvím internetu jako nejlepší. Bohužel ne všech 100 dotázaných škol mi na
dotazník odpovědělo. Odpovědělo mi 48 škol z toho deset škol mi uvedlo, že nejsou pro
tento výzkum vhodným objektem. Navrátilo se mi tedy 38 vyplněných dotazníků. U
těchto škol jsem vedl dodatečný rozhovor, při kterém jsem zjišťoval jejich problémy při
organizování kurzů, způsoby organizace kurzů, zájem dětí o kurzy, proč kurzy
nepořádají.
Zvolená metoda průzkumu, tedy kombinace dotazníku a upřesňujícího rozhovoru se
ukázala jako správná. Uvědomuji si malou obsáhlost dotazníku, ale větší konkretizace
otázek v dotazníkové části by znamenala evidentně velmi malé procento navrácených
dotazníků. Rozhovor mi pak pomohl upřesnit nejasnosti v navrácených dotaznících a
získat další zajímavé údaje.
Získané údaje z rozhovorů byly velmi subjektivní, takže se nedaly vyhodnocovat, tudíž
jsem z nich nemohl vytvořit žádný závěr. Zajímavé bylo zjištění, že děti o kurzy nemají
velký zájem z důvodu obavy z větší fyzické a technické náročnosti na jejich osobu.
Školy, které kurzy pořádají, velké problémy s organizací nemají. Většina škol kurzy
realizuje svépomocí z důvodů nižších nákladů. Důvody ,proč školy některé kurzy
nepořádají,jsou:

časová

náročnost

přípravy

kurzu,

nedostatečná

motivace

pedagogických pracovníků pro realizaci kurzu, neproškolenost, obavy z nevhodného
chování žáků na akci, malá podpora ze strany vedení školy a neznalost právních úprav
pro tyto aktivity.
Při průzkumu škol jsem zjistil, že většina škol provádí běžecký výcvik. Důvodem je
skutečnost, že byl dříve součástí dříve povinného lyžařského výcviku. Další důvod
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zařazování běžek do LVK byl, že se snižují náklady na vleky. Děti však na běžky
nechtějí, a proto některé školy upouští od zařazování běžek. Možným zlepšením by
bylo, kdyby každá škola, která pořádá LVK, měla svoje vlastní běžky a boty, které by
pak mohla na LVK dětem půjčit.
Důvodem, proč není zařazována vodní turistika, je materiálová náročnost a nízké
vodácké dovednosti učitelů. Pomocí by bylo organizovat kurzy prostřednictvím
speciálních vodáckých CK, které zajistí materiál a proškolené pracovníky, nebo v rámci
celoživotního vzdělávání pedagogy nechat proškolit. Pro ty, kteří již mají základní
zkušenosti s vodní turistikou, by mohla sloužit jako pomoc má diplomová práce.
Pěší turistika je jeden z nejméně náročných kurzů, proto mě překvapilo, že není pořádán
ani na polovině dotazovaných škol. Obsah tohoto kurzu je částečně realizován formou
školy v přírodě. Myslím si však, že tento kurz by měl být zařazen na každé škole
z důvodů bohaté historie turistiky na našem území a využitelnosti poznatků z tohoto
kurzu v praktickém životě.
Jízda na kole je zařazena ve vzdělávacím programu v tematickém celku „turistika a
pobyt v přírodě". V 6. až 9. ročníku se setkáváme s cykloturistikou, jízdou na horském
kole, přesunem po trase mimo silnici a v rozšiřujícím učivu i na silnici. Z osnov
vyplývá, že by se žák měl v průběhu školní docházky naučit jízdě na kole a měl by být
schopen bezpečně se pohybovat ve skupině na pozemních komunikacích. Jak se tyto
činnosti může žák ve škole naučit, když jen necelých 32 % škol pořádá cyklistické
kurzy? Učitelé mi sdělili, že se děti seznamují s jízdou na prvním stupni v rámci
dopravní výuky, na druhém stupni se však má v této výuce pokračovat, což se bohužel
zvětší části neděje. Tedy si myslím, že tento kurz by měl být povinný pro všechny
školy.
V hodnocení závislosti mezi aprobací ředitele školy a množstvím pořádání kurzů by
bylo zajímavé zjistit, co ředitele baví, které turistické akce provádí a zkoumat jaký to
má vliv na zařazování turistických akcí na dané základní škole. Při rozhovorech
s učiteli, kteří dané turistické akce zajišťují, mi vyplynulo, že v každém případě
organizují školy ty akce, které učitele baví.
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Pro vyvození závěru závislosti počtu učitelů a pořádání turistických akcí jsem neměl
dostatečně velký vzorek. Chyběli mi zástupci škol s pěti a více učiteli TV.
Ve svém průzkumu jsem zjistil, že akce dělají školy malé a největší. Jako problém
spatřuji, že jsem nezjišťoval, jestli kurzy jsou výběrové nebo pořádány pro jednotlivé
ročníky. Myslím si, že malé školy dělají spíše kurzy výběrové a velké školy mohou
naplnit kurzy z jednoho ročníku. Středně velké školy jsou moc velké na to ,aby dělaly
výběrové kurzy a malé na to, aby naplnily kurz z jednoho ročníku.
Při zpracovávání právních předpisů a norem jsem se snažil získat další informace
zMŠMT, ze školského odboru MÚ Praha 10 a VÚP. V komunikaci s úřady bylo
nejproblematičtější získat konkrétní informace. Při ověřování platnosti právních úprav
nebyl na MŠMT ani na odboru školství nikdo, kdo by mi tyto informace dokázal
poskytnout. Teprve doktor Jan Tupý z VÚP mi potvrdil, že žádné zpřesňující pokyny
vydány nebyly. V tomto roce se má projednávat v parlamentu nový zákon o mládeži,
ale ani o něm jsem nedokázal získat žádné informace.
Modelu vodácké akce jsem věnoval nejvíce času. Myslím si, že je velmi dobře
zpracovaný. Do této části své práce jsem zahrnul všechny informace, které považuji za
důležité pro učitele organizujícího vodácký kurz. Po dobu své šestileté praxe, kdy vedu
vodácké turistické akce pro děti i dospělé, jsem se setkal s řadou mimořádných situací
využitelných pro tuto práci. Měl jsem tedy dostatek materiálu i zkušeností. Do této části
nezařazuji metodiku výuky jízdy na lodi, protože je zpracována v mnoha publikacích.
Základní záběry jsou popsány v příloze E. Dále jsem do přílohy zařadil předběžnou a
závaznou přihlášku na vodácký kurz, kterou může vyučující použít.
Položený cíl vytvořit metodickou pomůcku použití házecího pytlíku jsem splnil. Při
zpětném pohledu na své dílo zjišťuji, že je to pouhý fragment toho, co bych mohl
natočit a zpracovat. Do filmu by bylo dobré zařadit záchranu, včetně samozáchrany na
vodních tocích. Jako další samostatný celek technika jízdy na jednotlivých druzích lodí.
Rekapitulace
Jak bych to udělal dnes a co nejlépe:
•

počet zkoumaných škol alespoň 500
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•

komplexněji zkoumat veškeré turistické aktivity, nebo naopak podrobněji pouze
jednu z těchto aktivit

•

zajímat se i o zájem dětí o kurzy

•

vytvořit filmovou pomůcku ve větším rozsahu

Shrnutí
Hypotéza č. 1 (pořádání turistických kurzů)
•

turistické k u r z y j s o u p o ř á d á n y n a 68,4% oslovených škol.

•

nejčastější pořádaný kurz je pěší

Hypotéza č. 2 (výuka běžeckého
•
•

lyžování)

výuka běžeckého lyžování probíhá na necelých 66% škol
od výuky běžeckého lyžování se upouští

Hypotéza č. 3 (závislost počtu učitelů TV a aprobace ředitele na pořádání

turistických

akcí)
•

počet škol pořádajících turistické kurzy s ředitelem TV j e v průměru o 22 %
vyšší než u ostatních škol

•

ze zjištěných výsledků „počtu aprobovaných učitelů TV vliv na turistické kurzy"
nemohu vyslovit jednoznačný závěr

Hypotéza č. 4 (závislost velikosti školy na pořádám
•

malé školy pořádají o cca 8- 12 % více kurzů, než školy ostatní

Hypotéza č. 5 (dodržování platných
•

kurzů)

předpisů)

na jedné z dotazovaných škol byl překročen počet lodí na jednoho dospělého

Hypotéza č. 6 (nedokonalost předpisů pro pořádání turistických kurzů)
•

předpisy a vyhlášky jsou zastaralé a nepostihují všechny formy turistických akcí
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Ostatní zjištění
•

7,8 % všech dotazovaných škol učí orientační běh

•

většina kurzů je pořádána svépomocí

•

nejčastější způsob ubytování při pěší turistice je v chatkách

•

nejčastější způsob ubytování při vodní turistice je ve stanech

•

způsob ubytování při cykloturistice j e v rekreačních zařízeních

•

stravování u pěší turistiky je řešeno nejčastěji formou vlastní kuchyně

•

stravování u cykloturistiky je zajišťováno rekreačními zařízeními

•

stravování u vodní turistiky je řešeno nejčastěji formou vlastní kuchyně, nebo
návštěvou restauračního zařízení

•

nejčastěji používaným plavidlem jsou kánoe

•

jiná plavidla než kánoe a rafty nejsou využívána

•

školu v přírodě pořádají v rámci prvního stupně všechny školy kromě jedné,
v rámci druhého stupně všechny kromě dvou

•

na většině akcí je přítomen zdravotník

•

průměrná délka pěší a cykloturistické akce je 5 dnů

•

průměrná délka vodácké akce je 4 dny

•

průměrný počet žáků na pěší turistické akce je 26

•

průměrný počet žáků na cyklistické akci je 19

•

průměrný počet žáků na vodácké akci je 19

•

vyšší procento proškoleného doprovodu bylo u vodáckých než u cyklistických
akcí

62

8 Závěry
Diplomová práce byla zaměřena na turistické akce na základních školách s akcentem na
vodní turistiku. Zpracoval jsem počátky turistiky v českých zemích, právní normy, které
s pořádáním turistických akcí na ZŠ souvisí.
Diplomová práce podává informace o pořádání turistických akcí na ZŠ, o dodržování
předpisů. Dále o dostatečnosti a mezerách právních předpisů. Nabízí model vodácky
zaměřené turistické akce, s jehož obsahem by měl být seznámen každý, kdo vodní
turistiku na základních školách realizuje. Součástí diplomové práce je metodický film o
použití házecího pytlíku.
Byly splněny stanovené cíle práce. Potvrdily se hypotézy (č. 2, 4, 6). Na mnoha
základních školách se upouští z výuky běžeckého lyžování. Počet turistických akcí
pořádaných školou je ovlivněn velikostí školy. Předpisy a vyhlášky pro pořádání
turistických akcí jsou zastaralé a nepostihují plně všechny formy turistických akcí.
Hypotéza č. 3 se potvrdila jen z části. Více turistických akcí je zařazováno na školách,
jejichž ředitel má aprobaci TV. Hypotéza č. 1 se nepotvrdila a platí, že na většině
základních škol jsou pořádány i jiné turistické akce, než škola v přírodě a pěší výlet.
Hypotéza č. 5 se nepotvrdila a platí, že na všech školách nejsou předpisy pro pořádání
turistických akcí dodržovány. Všechny výsledky získané průzkumem byly shrnuty
v závěru diskuse.
Pokusil jsem se dotknout tématu turistických akcí na základních školách a přes určité
chyby a nedostatky (zmíněné v diskuzi) věřím, že má práce může posloužit jako zdroj
námětů a informací pro praxi.
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10 Přílohy
Příloha A
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
Tento metodický pokyn je závazný pro školy zřizované MŠMT, pro školy jiných
zřizovatelů má pouze inspirativní charakter.
Úvodní ustanovení
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních má výkon dozoru nad činností dětí, žáků a studentů
mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu
zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských
zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní
předpisy. (Pokud jde o pojem „dohled" (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č.
561/2004 Sb. a pojem „dozor" užívaný pracovním řádem, 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).
Cílem metodického pokynu je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit
způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání
dětí, žáků a studentů (dále jen „žák") ve školách a školských zařízeních.
ČI. 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků ve školách a školských zařízeních (dále jen „škola").
(2) Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol
zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně jej mohou užívat
i ostatní školy zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé služeb souvisejících se
vzděláváním a výchovou.
ČI. 2
Předcházení rizikům
(1) Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen
„vzdělávání"), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb
(§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá
na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a
prostředím opatření k prevenci rizik (§ 132 a 132a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník
práce). Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků
při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního
vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň
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přihlíží k v ě k u ž á k ů , j e j i c h s c h o p n o s t e m , f y z i c k é a d u š e v n í v y s p ě l o s t i a z d r a v o t n í m u
stavu.
(2) Škola p o d l e š k o l n í h o v z d ě l á v a c í h o p r o g r a m u , z p r a c o v a n é h o n a z á k l a d ě p ř í s l u š n é h o
rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich
zdraví tak, a b y b y l o d o s a ž e n o k l í č o v ý c h k o m p e t e n c í v z t a h u j í c í c h se k o c h r a n ě zdraví
žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence j s o u vytvářeny na základě
v z d ě l á v a c í h o o b s a h u - o č e k á v a n ý c h v ý s t u p ů a ú č e l n ě z v o l e n é h o učiva. V e školním
v z d ě l á v a c í m p r o g r a m u j e o c h r a n a a b e z p e č n o s t zdraví součástí v ý c h o v y ke z d r a v é m u
ž i v o t n í m u stylu a z d r a v í člověka, c h á p a n é m u j a k o v y v á ž e n ý stav tělesné, d u š e v n í a
sociální p o h o d y . J e d n á se o n a d p ř e d m ě t o v é t é m a , j e h o ž součástí j e m i m o j i n é dopravní
v ý c h o v a , o c h r a n a č l o v ě k a za m i m o ř á d n ý c h událostí, p r o b l e m a t i k a p r v n í p o m o c i a
úrazů, p r e v e n c e s o c i á l n ě p a t o l o g i c k ý c h j e v ů , o c h r a n a p ř e d s e x u á l n í m z n e u ž í v á n í m atp.

(3) Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku
s o c i á l n ě p a t o l o g i c k ý c h j e v ů (Blíže k prevenci sociálně p a t o l o g i c k ý c h j e v ů v y h l á š k a č.
7 2 / 2 0 0 5 Sb., o p o s k y t o v á n í p o r a d e n s k ý c h s l u ž e b ve š k o l á c h a š k o l s k ý c h p o r a d e n s k ý c h

zařízeních). Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy,
délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 4 a §
5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
(4) Ředitel š k o l y v y d á školní řád; ředitel š k o l s k é h o zařízení vnitřní řád (§ 30 z á k o n a č.
5 6 1 / 2 0 0 4 Sb., š k o l s k ý z á k o n ) . Školní řád a vnitřní řád u p r a v u j e p o d r o b n o s t i k v ý k o n u
práv a p o v i n n o s t í ž á k ů a j e j i c h z á k o n n ý c h zástupců a p o d m í n k y zajištění bezpečnosti a
o c h r a n y zdraví ž á k ů a j e j i c h o c h r a n y před sociálně p a t o l o g i c k ý m i j e v y a před p r o j e v y
d i s k r i m i n a c e , nepřátelství n e b o násilí. Školní řád n e b o vnitřní řád zveřejní ředitel na
p ř í s t u p n é m m í s t ě v e škole, p r o k a z a t e l n ý m z p ů s o b e m s ním s e z n á m í z a m ě s t n a n c e a ž á k y
školy a i n f o r m u j e o j e h o v y d á n í a o b s a h u z á k o n n é z á s t u p c e n e z l e t i l ý c h ž á k ů .
ČI. 3

Povinnosti žáků
Žáci j s o u p o v i n n i n a ú s e k u zajištění b e z p e č n o s t i a o c h r a n y z d r a v í z e j m é n a a) d o d r ž o v a t
školní a vnitřní řád a p ř e d p i s y a p o k y n y školy k o c h r a n ě z d r a v í a b e z p e č n o s t i , s n i m i ž
byli s e z n á m e n i (§ 2 2 z á k o n a č. 5 6 1 / 2 0 0 4 Sb., školský z á k o n ) ,
b) plnit p o k y n y z a m ě s t n a n c ů škol v y d a n é v s o u l a d u s p r á v n í m i p ř e d p i s y a školním
nebo vnitřním řádem.

ČI. 4
O m e z e n í pro činnost ž á k ů
(1) P o k u d školy při v z d ě l á v á n í žáků o r g a n i z u j í p r a k t i c k é v y u č o v á n í , p r a k t i c k o u
přípravu, p ř í p a d n ě j i n é p r á c e , m o h o u m l a d i s t v é ž á k y z a m ě s t n á v a t p o u z e činnostmi,
které j s o u p ř i m ě ř e n é j e j i c h f y z i c k é m u a r o z u m o v é m u r o z v o j i a p o s k y t u j í j i m při práci
z v ý š e n o u péči (§ 165 z á k o n a č. 6 5 / 1 9 6 5 Sb., z á k o n í k p r á c e , § 65 z á k o n a č. 5 6 1 / 2 0 0 4
Sb., š k o l s k ý z á k o n ) .
(2) N a ž á k y se při p r a k t i c k é m v y u č o v á n í a při praktické p ř í p r a v ě v z t a h u j í ustanovení
z á k o n í k u práce (§ 65 z á k o n a č. 5 6 1 / 2 0 0 4 Sb., školský z á k o n ) , která u p r a v u j í pracovní
d o b u , b e z p e č n o s t a o c h r a n u zdraví při práci, péči o z a m ě s t n a n c e a p r a c o v n í p o d m í n k y
ž e n a m l a d i s t v ý c h , a další p ř e d p i s y k zajištění b e z p e č n o s t i a o c h r a n y zdraví při práci.
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(3) Školy dodržují zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým
(§ 149, § 150, § 153 a § 167 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č.
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci) a
podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na
povolání (Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po
porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce
konat z důvodu přípravy na povolaní, § 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon).
ČI. 5
Zdravotní předpoklady
(1) Školy se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního
stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání.
(2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě,
sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se
vyžaduje zdravotní způsobilost (§ 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kterou
posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a
dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu (§ 22
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2.
(4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných
činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
ČI. 6

Uvolňování žáků z vyučování
(1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na
žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním
postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že
tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichž lze
uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád.
(2) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření
absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na
písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného
lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
(3) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a
mateřství, jestliže praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá na pracovištích
nebo spočívá v pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého
měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů, nebo jestliže vyučování podle
lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně (§ 66 odst. 6 a § 97 odst. 7 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon).
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ČI. 7
Osobní ochranné pracovní prostředky
Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "ochranné prostředky") se žákům
poskytují při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje
ochrana jejich života a zdraví (§ 132 odst. 1, 2 a § 133a zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník
práce), nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na osobní ochranné prostředky). Škola je žákům poskytuje podle vlastního
seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na
pracovišti. Škola dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje
jejich užívání.
ČI. 8
První pomoc a ošetření
(1) Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo
praktická příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první
pomoci (§ 133 odst. 1 písm. h) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce) a lékařského
ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění
lékárniček první pomoci s potřebným vybavením (§ 134 písm. f) zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce). Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli
seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam
telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících
dopravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě
pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky.
(2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti,
zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do
školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči. O události a provedených opatřeních
informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá
osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
(3) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných
mimo školu.
(4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci
stanovuje zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů).
ČI. 9
Poučení žáků
(1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při
všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky
zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (Přiměřeně se užije § 273 zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce) a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími
následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při
činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a
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šikany (Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
školských zařízení C.j.: 28 275/2000-22), nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále
žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně
také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných
pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími
opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
(2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou
je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.
(3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu
poučit. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých
předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis
podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení.
ČI. 10

Dozor nad žáky
(1) Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky
náležitý dohled (§ 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů) Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci
při dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen "dozor"), a to v zájmu
předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého
dozoru rozhoduje ředitel školy (§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon). Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti,
věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům.
Ředitel školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad
žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno
rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná (Pokud jde o pojem „dohled"
užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb. a pojem „dozor" užívaný
pracovním řádem, 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).
(2) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po
vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při
přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní
družiny apod. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru.
Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor. Dozor ve škole
začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a 15 minut před začátkem
odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování.
(3) Zajištění dozoru nad žáky - strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té
právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým
tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování.
(4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola,
začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce
dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas
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shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce,
buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům.
(5) 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 a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená
dozorem podepíše.
(6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např.
při praktickém vyučování, při praktické přípravě, 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.
(7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech
jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o
požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny
vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich
dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí
akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
(8) Kromě ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s
výkonem dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve
vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná
ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně
ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dozoru (Například vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných).
ČI. 11
Zvláštní pravidla při některých činnostech
(1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována
další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se
zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické
přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku,
sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený
důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky.
Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz
zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
(2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí
ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou
činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky
školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.
(3) Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde
je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující
nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a
zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů
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účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a
nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing,
náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa,
způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu.
(4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu
vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku
kontroluje.Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném
stavu.
ČI. 12
Praktické vyučování a praktická příprava
(1) Při praktickém vyučování a praktické přípravě musí být pracoviště a jeho vybavení,
včetně výrobních a pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí
odpovídat požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§
133a, § 134 a 134a zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). Musí být dodržovány
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (§ 134 zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, nařízení vlády 178/2001 Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb., o
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.), hygienické předpisy (§
273 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce) a jiné právní předpisy (např. upravující
dělení tříd na skupiny) (§ 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o
soustavě oborů vzdělání v základním,středním a vyšším odborném vzdělávání). Žákům
jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby
přidělovány ochranné prostředky.
(2) Pokud se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňuje u jiné právnické
nebo fyzické osoby, musí být ve smlouvě (§ 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb.), kterou o tom
škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných opatření, která musí být
přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům
bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve stejném rozsahu, jako tomu je u
vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji.
ČI. 13
Tělesná výchova
Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a
didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický
pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník
výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům
srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a
náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a
předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba
volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a
fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení
sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích
programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat
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bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti
školního nebo svazového sportu.
ČI. 14
Výuka plavání
(1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel školy musí
ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku
plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a
ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou
skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žákůneplavců 10. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním předpisem (§ 11 vyhlášky č. 73/2005
Sb.) Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří
se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky
překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.
(2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se
provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.
(3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo
školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.
(4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání
pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří
žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je
přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k
plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti
zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků.
(5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho
žácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.
ČI. 15
Lyžařský výcvik
(1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost
instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu
určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem
na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci
prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným
prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.
(2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný
objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na
dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.
(3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před
odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský
výcvik.
(4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou.
(Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při
výkonu povolání.)
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(5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a
běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik
doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.
(6) Žáci 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. 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.
Družstvo má nejvýše 15 členů, u
žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a
dalším okolnostem (§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.).
(7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má
pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se
kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti
upravuje zvláštní předpis (§11 zákona č. 258/2000 Sb.).
(8) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit
odpočinkový půlden (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb.) s aktivním programem a bez
lyžařského nebo snowboardového výcviku.
(9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o
všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během
pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné
značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12
°C apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.
(10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva.
Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným
dojezdem.
(11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené
viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje
vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se
pravidelně provádí 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.
(12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v
hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.
(13) Do programu lyžařského kurzu je 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.
ČI. 16
Sportovně turistické kurzy
(1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu
na kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez
potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci žáka a zletilý
žák předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se doporučuje
před zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové
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připojištění žáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu
vzniklou při výkonu povolání.)
(2) Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich
činnost řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se dělí do družstev podle výkonnosti.
Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem
stanoven pro některé činnosti počet nižší. Družstvo žáků škol a tříd samostatně
určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří polovina nejvyššího
počtu žáků třídy stanoveného zvláštním předpisem (§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).
Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet družstev. Kurzy s počtem
do 30 žáků 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.
(3) Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové
vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu)
přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro
odpočinek. O trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí
kurzu, popřípadě odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
(4) Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení,
technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o
pravidlech silničního provozu (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), bez jejichž
znalosti se žáci 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, 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, která je plně způsobilá k právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být
pedagogickým pracovníkem.
(5) Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké
vyspělosti žáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy.
Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice
(rafty). Při obtížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga
sníží. Žáci jsou vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně
sjízdných propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě
podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí.
(6) Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným
nebezpečím hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat
momentální zdravotní stav žáků, 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 vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být
pedagogickým pracovníkem.
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(7) Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který
odpovídá za činnost instruktora -člena Českého horolezeckého svazu při dodržení všech
pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem.
ČI. 17
Koupání
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno (§ 6
zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních
hracích ploch). Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro
koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková
opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho
pedagogického pracovníka je maximálně 10 žáků. Pro žáky škol a tříd samostatně
určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se tento počet řídí zvláštním
předpisem (§ 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.). Po skončení
koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet žáků.
ČI. 18
Bruslení
(1) Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné
výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i
mantinelů. V případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska
nosnosti.
(2) Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující
následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).
ČI. 19
Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách
(1) Vysílající školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na
soutěže a ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V
průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor (Vyhláška
MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání).
(2) Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže.
Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou
účast žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením
laboratoří, jiných soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a
rozumovému rozvoji žáků.
(3) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter
soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka
nedohodne jinak.
ČI. 20

Zahraniční výjezdy
Školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které
organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O
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konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje
před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se
použijí ustanovení čl. 15 a 16. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze
ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a
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 mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz
nahrazující (§ 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
Čl. 21
Úrazy žáků
(1) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o
úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při
výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních
výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.
(2) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě
na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při
akcích konaných mimo školu.
Čl. 22
Evidence úrazů žáků
Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně
zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu (V podrobnostech vyhláška č. 64/2005 Sb.,
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů).
Čl. 23
Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů (§ 10
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 24
Odpovědnost za škodu při úrazech žáků
Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (§ 190 a násl., § 206
zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce, § 27 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se
provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 420, 422 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník) žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a
rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým
žákem.
Čl. 25
Sledování úrazovosti žáků
Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové
školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž
působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení
preventivní činnosti, a to v anonymizované podobě.
Kontrolní činnost
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ČI. 26
(1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně
vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence
rizik.
(2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.
(3) Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných
školou nejméně jednou ročně (§ 136a odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce)
zahrnují školy také kontrolu školních dílen, laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí
a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i dalších pracovišť školy užívaných žáky,
včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových,
zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní
odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách stanovených těmito
předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v
hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud nestanovil
výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech
organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí
první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti.
ČI. 27
Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s
ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb provádí Česká
školní inspekce (§ 174 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) , orgány ochrany
veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce
ČI. 28
Závěrečné ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006
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Příloha B
Příloha č. 4 k vyhlášce č.106/2001 Sb.
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě
I.Léčivé p ř í p r a v k y ( p o u z e ty. jejichž v y d e j není vázán na lékařsky předpis)
tablety nebo č í p k y proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
tablety n e b o č í p k y ke snížení z v ý š e n é teploty (antypiretika)
tablety proti nevolnosti při j í z d ě d o p r a v n í m p r o s t ř e d k e m ( a n t i k i n e m a t i k a )
živočišné uhlí
nosní k a p k y na u v o l n ě n í nosních dýchacích průchodů ( o t o r i n o l a r y n g o l o g i k a )
kapky, roztok (sirup) n e b o tablety proti kašli (antitusika, e x p e k t o r a n c i a )
kloktadlo pro d e z i n f e k c i dutiny ústní a při bolestech hltanu ( s t o m a t o l o g i k a )
mast n e b o sprej urychlující hojení např. popálenin ( d e x p a n t e n o l o v ý sprej)
oční k a p k y n e b o oční mast s d e z i n f e k č n í m účinkem, oční v o d a na v ý p l a c h očí ( o f t a l m o l o g i k a )
mast n e b o gel na poštípání h m y z e m (lokální antihistamika)
přípravek k d e z i n f e k c i k ů ž e a p o v r c h o v ý c h ran
d e z i n f e k č n í prostředek na okolí rány
inertní m a s t n e b o v a z e l í n a
II. O b v a z o v ý a jiný z d r a v o t n i c k y materiál
g á z a h y d r o f i l n í s k l á d a n á k o m p r e s y sterilní, různé r o z m ě r y
náplast na cívce, r ů z n é r o z m ě r y
r y c h l o o b v a z na rány, r ů z n é r o z m ě r y
o b i n a d l o elastické, r ů z n é r o z m ě r y
o b v a z sterilní, r ů z n é r o z m ě r y
o b i n a d l o škrtící p r y ž o v é
šátek t r o j c í p ý
vata o b v a z o v á a buničitá
t e p l o m ě r lékařský
rouška resuscitační
pinzeta a n a t o m i c k á
pinzeta c h i r u r g i c k á r o v n á
lopatky lékařské d ř e v ě n é
lékařské rukavice p r y ž o v é
rouška P V C 4 5 x 55 c m

dlahy pro fixaci, různé rozměry
III.Různé
nůžky
zavírací špendlíky, různé velikosti
záznamník s tužkou
svítilna/baterka, v č e t n ě z d r o j e
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Příloha C
2000/258 Sb., díl 2.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů

Díl 2
Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení
dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby
a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí
§7
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních
a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(1) Školy a školská zařízení9) zapsaná do školského rejstříku 10), s výjimkou zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního
stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc 10a) (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání") jsou povinny zajistit, aby byly
splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové
podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování
vodou, úklid a nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující
živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a osoba provozující živnost výchova a
mimoškolní vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně.20)
(2) Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich
pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování
včetně pitného režimu upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu.
(3) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání
povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
§8

Zotavovací akce
(1) Zotavovací akcí j e organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5
dnů, jehož účelem j e posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat
specifické znalosti nebo dovednosti.
(2) Osoba, která přijala děti na zotavovací akci (dále jen "pořádající osoba"), je povinna zajistit
její umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s
hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je dále
povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich
vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které upraví prováděcí právní
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předpis. Prováděcí právní předpis stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací
akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené tímto
prováděcím právním předpisem.
(3) Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví.

a)
termín a místo jejího konání,
b)
počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,

c)
způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
d)
způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.
(4) Jako součást ohlášení podle odstavce 3 předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda
není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné
vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol
nesmí být starší než 3 měsíce.
§9
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(1) Mateřská škola a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které

a)
je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo
má doklad, že j e proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci,
b)
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c)
ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní
opatření.
(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky
stanovené v odstavci 1.
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a
posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. 11) Praktický lékař pro
děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním nebo má doklad, že j e proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení,
pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v
odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte; 12) toto
potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné
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prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo mateřské
škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).
(4) Mateřská a základní škola, které vysílají děti na školu v přírodě, jsou povinny ohlásit
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví jeden měsíc před jejím zahájením údaje v rozsahu
podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad podle § 8 odst. 4.

§10
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole
v přírodě a zotavovací akci
(1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník

musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.
(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu
registruje. 11) Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti
předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou

pedagogických 13) a zdravotnických pracovníků, 14) vysílající mateřské škole, základní škole
nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a !)•
(3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností
epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných
k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst.

3.
§11
Povinnost základní a mateřské školy,
které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoby

(1) Základní nebo mateřská škola, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba jsou
povinny zajistit
a)
základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě,
kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými
v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto
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 v přírodě nebo zotavovací akci,
a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí
právní předpis,

b)
účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10; účast zdravotníka při
kontrole zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3, při převzetí posudků a
prohlášení podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost
zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě;
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pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotníkem; ve
výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které zdravotnické zařízení posudek vydalo,

c)
vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce
zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací akci,
d)
vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší obsah
lékárničky pro školy v přírodě a zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis,

e)
péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce, s
výjimkou putovní zotavovací akce,

f)
vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení podle § 9 odst. 3 věty páté,
výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě
nebo zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení
školy v přírodě nebo zotavovací akce,
informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy v
přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.
(2) Pořádající osoba j e dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na
zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů
první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.
§ Ha
Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti,10a) 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, 10a) a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační
tábor pro děti zřídil.

§ 12
Jiné podobné akce pro děti
Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1, s
výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, 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.
§ 13
Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky
na venkovní hrací plochy
(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb
pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení,
staveb pro obchod a pro shromažíování většího počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní
prostředí pobytových místností 15) v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům
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chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy.
Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat
stavbu v dobrém stavebním stavu. 16)
(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí j e povinen zajistit, aby písek
užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací
plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví
provozovatel v provozním řádu.

§ 14
Výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 j e možné povolit, jen pokud tím
nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost osoby
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
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Příloha D
Dotazník

Dotazník k diplomové práci
Vodní turistika jako součást sportů a pobytu v přírodě na
základních školách
Obecná část:
1./

Jméno ZS

2./

Zaměření ZŠ

3./

Aprobace ředitele/ky

4./

Počet aprobovaných učitelů TV

5./

Počet žáků: do 2 5 0 D

251-50(0

více než 5 0 ( O

Praktická část:
1./

Označte, jaké kurzy vaše škola pořádá :
pěší turistiky Q svépomocí^] objednává u Cestovní kanceláře(CK)0
vodní turistikyO svépomocí^] objednává u CK[ |
cyklistický^ svépomociQ objednává u CK| 1
výuka jízdy na běžkách v rámci LVKl |
škola v přírodě: v ů b e c O

l.stupeňO

2.stupeňO

2./

Jezdí všechny třídy každý rok na školní výlet?

anoHU

neO

3./

Probíhá na vaší škole výuka orientačního běhu?

anoQ

ne| |

Pokud pořádáte některý z kurzů, prosím o vyplnění příslušné sekce

Pěší turistika:
Počet dnů akce
Průměrný počet žáků
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Počet dospělého doprovodu
Je přítomen zdravotník? ano| [

neD

Ubytování: Rekreační budova I I

chatky •

Stravování: v restauračních zařízeních Q j

v rámci ubytováníQ vaří si d ě t i O

stany | |

Cyklo turistika:
Počet dnů akce
Průměrný počet žáků
Počet dospělého doprovodu
Z toho proškolených pedagogických pracovníků( kurz cyklistiky na VŠ, či jiný)
Je přítomen zdravotník? ano| |

ne| |

Ubytování: Rekreační budova O

chatky O

Stravování: v restauračních zařízeních O

v rámci ubytování | | vaří si děti O

stany[j

Vodní turistika:
Počet dnů akce
Typ lodí: k a j a k O

kanoeO

pramice^]

rafO

Průměrný počet lodí, na nichž jedou děti
Počet dospělého doprovodu
Z toho proškolených pedagogických pracovníků( kurz vodní turistiky na VŠ, či jiný)

Je přítomen zdravotník? a n o O

ne| 1

Ubytování: Rekreační budova •

chatky •

Stravování: v restauračních zařízeních Q

v rámci ubytovámQ vaří si dětiQ]

stanyQ

Děkuji za čas obětovaný práci na tomto dotazníku a přeji mnoho zdaru ve Vaší práci.
S pozdravem Horák Miloslav.
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Příloha E

Metodika pro výuku na školním vodáckém kurzu
• Klidná hladina
1. nasedání a vysedání z lodi, sezení v lodi.
Nasedání a vysedání je základní znalostí. Tyto činnosti nacvičujeme
v podstatě po celou dobu kurzu. Začínáme na klidné hladině u břehu,
který tyto operace usnadňuje (rovný břeh, hladina je asi dvacet
centimetrů pod úrovní terénu. Po zvládnutí ztěžujeme podmínky např.
nasedáním v proudu, ve svažitém břehu...). U dvoumístné lodi platí, že
nasedá vždy ten, který je výše ve smyslu proudu. Pokud to charakter
řeky dovoluje (šířka koryta větší, než délka lodě), nasedá se do lodi přídí
proti proudu.
Na kánoích se zpravidla sedí, při jízdě těžším úsekem je možné si
kleknout, čímž se zvýší stabilita a kontakt těla s lodí pro lepší ovládání.
V kajaku jezdec sedí s koleny zapřenými o boky lodi a chodidly
opřenými o přední opěrky.
Na raftech se sedí na bočních válcích lodi, s chodidly prostrčenými
v popruzích na dně lodi.

2. přímý a zpětný záběr
Přímý záběr (viz obr. I) je základním záběrem pro pohon lodě.
Záběr lze rozdělit do tří fází:
• zasazení: list pádla noříme do lodi před tělem. Spodní paže je
natažená, horní mírně pokrčená a tělo j e v předklonu, aby
následný záběr byl co nej delší.
Chyby: začátek záběru při nedostatečném ponoření listu.
•

tažení: fáze aktivního záběru. Počátek záběru je prováděn
narovnáváním trupu do vzpřímené polohy, poté dochází
k rotaci trupu na stranu pádla a vedení pádla za úroveň těla.
Za tělem je list vytažen z vody a začíná fáze přenosu. List je
veden kolmo k hladině a kolmo k lodi po celou dobu záběru.
Čím blíže je list u boku lodi, tím je záběr účinnější.
Chyby: List není veden kolmo k hladině
Krátký záběr (nedostatečný, nebo žádný předklon ve fázi
zasazení).
Nízké držení pádla (veslování)
• přenos: fáze přenosu je zpětné vedení pádla nad hladinou.
Jedná se o přípravu k novému záběru. List je veden vodorovně
s hladinou a před zasazením je otáčen do základní polohy.
Chyby: Vedení listu kolmo ke hladině ( protivítr brzdí o list loď)
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Kontakt pádla s vodou
Předčasné vytažení pádla z vody (utržení)

Záběr vzad (kontra) (viz obr. II)
Slouží k zastavení lodi před překážkou, při couvání a méně zkušené
posádky jej mohou na lehčích tocích používat i k ovládání lodi. Záběr je
analogický se záběrem vpřed, jen opačným směrem.
Chyby: zasazení pádla před úrovní trupu

3. přitažení a odlomení
Přitažením (viz obr. III) stáčí vodák loď na stranu pádla. Tento záběr se
používá ke korekcím směru jízdy a k bočnímu posunu. List je zasazován
do vody vodorovně strupem lodi. Trup vodáka je vzpřímený a
vykloněný na stranu pádla. Horní ruka je nad hlavou, nebo vedle hlavy,
loket směřuje dopředu a dolů. List by měl být zasazen co nejdále od lodi.
Vlastní záběr slouží k přitažení lodi k místu zasazení pádla oporou o
vodní masu. Pokud je záběr prováděn blíže ke středu lodi, dochází
k bočnému posunu lodi. Čím blíže špičkám lodi, tím větší má vliv na
otáčení lodi. Zpětné vedení pádla je prováděno v základním nácviku
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vytažením pádla z vody a přenesením do základní polohy. Zkušenější
mohou otočit list o 90° a protáhnout list vodou.
Chyby: zasazení pádla příliš blízko u lodi.
Natažená horní paže (při vzpříčení pádla může vést
k dislokaci ramenního kloubu)

Odlomení (ulomení) (viz obr. IV), je záběr, kterým je loď stáčena na
opačnou stranu, než je pádlo. Tento záběr jako samostatný není příliš
efektivní a příliš se nepoužívá. Zkušené posádky jej nahrazují závěsem
v přesahu. Pádlo je zasazováno u boku lodě s listem vodorovně s lodí.
Natahováním paží a vykláněním trupu dochází k odsouvání lodi od místa
zasazení pádla. Zpětné vedení je stejné jako u přitažení.
Chyby: List pádla je zasazen do vody tak, že ho voda tlačí pod loď.
Nedostatečná dynamika pohybu
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4. záběr se závěrečným odlomením (viz obr. V), nebo přitažením (viz
obr. VI) (zadák)
Tyto dva záběry slouží jako hlavní poháněči záběry s korigováním směru
jízdy kormidelníkovi lodi. Záběr s odlomením otáčí loď na stranu pádla,
záběr s přitažením na stranu opačnou. Tyto záběry nejsou používány na
kajaku
Chyby: pozdní, nebo špatná reakce na tendenci stáčení lodi
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5. široký záběr vpřed a vzad
široký záběr vpřed (viz obr. VII) roztáčí loď na stranu od pádla.
Zasazení je stejné jako u záběru vpřed. Dráha listu při fázi tažení je však
po půlkružnici se středem u těla. Spodní paže je po celou dobu záběru
napjatá a pro zvýšení efektu je možný pohyb trupu vzad.
Chyby: Příliš velký předozadní pohyb
Příliš velké vyklonění za pádlem

Široký záběr vzad (viz obr. VIII) je užíván převážně kormidelníkem.
Používá se k náhlé změně směru, při nájezdech a výjezdech z proudu.
List je zasazován za tělem, co nejblíže zádi lodi. Spodní paže je opět
napjatá a žerď pádla je jen pod malým úhlem vzhledem k hladině. Podle
potřeby se záběr vede s vykloněním na pádlo, či bez něj. List není kolmo
na hladinu, podle dynamiky záběru se úhel listu mění, aby pádlo
poskytovalo vodákovi oporu.
Chyby: Zasazení pádla daleko od zádi
Spatný úhel natočení listu
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6. závěs a závěs v přesahu
Závěs (viz obr. IX) je záběr, kterým uvádíme loď do rotace. Používáme
jej při výjezdech a nájezdech do proudu. Pádlo zasazujeme vedle těla
dále od lodi. List rovnoběžně s lodí. Tělo jezdce se vyklání za pádlem.
Ukončení závěsu přechází plynule v záběr.
Chyby: nevyklonění těla na stranu pádla
příliš ostrý úhel mezi hladinou a žerdí pádla

Závěs v přesahu (viz obr. X) je záběr, který má stejný efekt jako závěs,
ovšem prováděný na opačné straně bez přehmátnutí pádla. Jezdec
provádí rotaci k ramenu horní paže a zasazuje pádlo dále od lodi. Spodní
paže je napjatá, horní skrčená, zápěstí u ramene.
Chyby: vtažení pádla pod loď
zaseknutí pádla o špičku lodi

7. vylehnutí na pádlo (viz obr. XI)
Vylehnutí na pádlo slouží k otáčení lodi na straně zadáka, zvláště při
velkých rozhraní proudů. Dále jako záchrana u nekontrolovatelného
náklonu. Pádlo je zasazováno dále od lodi pod malým úhlem vzhledem
k hladině. Tělo se naklání za pádlem.
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Chyby: žerď pádla kolmo k hladině
nevyklonění se za pádlem

• Proudící voda
1. přímá jízda
Udržet loď v přímém směru je základním předpokladem pro pohyb po
řece. Děti se učí především udržet loď ve zvoleném směru pomocí
základních a řídících záběrů. Dalším krokem je zastavování lodi a otáčení
na místě a za jízdy. Pro začátek volíme klidnou hladinu a až po zvládnutí
můžeme přejít na proudící tok.
Chyby: přetáčení na stranu háčka
přetáčení na stranu zadáka

2. přejezdy proudu na stranu zadáka (viz obr. XII)
Přejezd proudu je pohyb lodi napříč korytem řeky, přičemž loď směřuje
přídí šikmo proti proudu. Při tomto manévru je důležitý náklon lodi tak,
aby bok na straně zadáka byl ponořen hlouběji. Háček zabírá, aby loď
nebyla stržena proudem a zadák udržuje směr lodi šikmo proti proudu.
Voda tlačící na loď zajistí při správném provedení posun lodi napříč
korytem. Natočení špičky je o to menší, o co silnější je proud.
Chyby: opačný, či nedostatečný náklon při nájezdu do proudu
(důsledkem je převržení)
nájezd bokem na proud (důsledkem je stržení špičky proudem a
odplutí po proudu, či návrat zpět)
příliš velký náklon na správnou stranu (důsledkem je převržení)
najetí přímo proti proudu ( proud nepomáhá k bočnému posunu)
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3.

přejezdy proudu na stranu háčka (viz obr. XIII)
Stejné jako u přejezdu na stranu zadáka, pouze s tím rozdílem, že náklon
je na stranu háčka. Zde se častěji projevuje chyba opačného náklonu.

4. nájezd do proudu na stranu zadáka (viz obr. IX)
Do proudu se až na výjimečné případy najíždí výjezdem od břehu proti
proudu. Po získání počáteční rychlosti stáčíme špičku šikmo na proud.
V okamžiku kdy loď přejíždí rozhraní, háček provádí široký záběr vpřed
a zadák širokým záběrem vzad, čímž uvádí loď do rotace a současně
správného náklonu kdy proudu nastavuje dno lodi. Zkušený háček může
provést závěs v přesahu, který je ještě efektnější. V závislosti na
charakteru toku může zadák použít i vylehnutí, nebo závěs. V praxi pak
jde o kombinaci všech uvedených záběrů. Ve chvíli, kdy špička lodi míří
po proudu, ruší posádka náklon.
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Chyby: opačný, nebo žádný náklon při přejezdu rozhraní
nájezd pod příliš malým úhlem a nezahájení otáčení lodi

5. nájezd do proudu na stranu háčka (viz obr. XI)
pohyb lodi je stejný jako v předešlém případě. Náklon určuje háček,
přičemž mu zadák pomáhá vykloněním na stranu náklonu lodi. Při
přejezdu rozraní zadák provádí široký záběr vpřed a háček zavěs, kterým
směřuje špičku lodi po proudu.
Chyby: stejné jako u předchozího

6. výjezd z proudu na stranu zadáka (viz obr. XIV)
Zastavování lodi provádíme až na výjimečně případy špičkou proti
proudu. Při přejezdu rozhraní provádíme náklon lodi na stranu zadáka,
háček uvádí loď do rotace širokým záběrem vpřed a zadák širokým
záběrem vzad, popřípadě vylehnutím, nebo závěsem. V průběhu manévru
může háček provést závěs v přesahu.
Chyby: opačný nebo nedostatečný náklon
nájezd do protiproudu bez zahájení otáčení lodi

7. výjezd z proudu na stranu háčka (viz obr. XV)
Pohyb lodi shodný s výjezdem na stranu zadáka. Zadák uvádí loď do
rotace širokým záběrem vpřed a háček zahajuje náklon lodi na svou
stranu a současně provádí závěs.
Chyby: shodné s předchozím
příliš velké předtočení lodě širokým záběrem vpřed
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8. opakované nájezdy a výjezdy z proudu „osmičky"
Navazování předchozích kroků.
Chyby: stejné jako u nájezdů a výjezdů z proudu

• Ostatní činnosti
Mezi ostatní činnosti patří údržba materiálu, nácvik samozáchrany při převržení
lodě, plavání v proudu, nácvik používání házecího pytlíku.
Údržba materiálu
Mezi materiál, který podléhá zkáze patří dnes převážně výstroj, protože
materiály, ze kterých se lodě vyrábějí žádnou speciální údržbu nevyžadují.
Častým nešvarem je používání vesty jako opěrky, nebo dokonce podložky na
sezení. Pěnový matriál, který zajišťuje nosnost vesty se sléhává, vzduchové
komory zmenšují a vesta pak nemá potřebný vztlak.
Na vestě kontrolujeme, zda není nikde natržená, zda jsou všechny popruhy a
jejich přezky plně funkční. Po dojezdu se vestu snažíme vysušit, aby na ní
nevznikala plíseň. Po skončení akce vysoušíme veškerý materiál, včetně
házečky s vymotaným lanem.U přilby kontrolujeme přezky, uchycení popruhů
ke skeletu a nepoškozenost skeletu.
Plavání v proudu j e důležité znát pro případ převržení. Trénujeme ho na
bezpečné peřeji, s mírným proudem. Plavající je v poloze naznak, nohama po
směru proudu. Nohy jsou pokrčeny v kolenou a jsou blízko u hladiny, aby se
nezaklínily mezi kameny. Pokud plavající vidí vracák, do kterého by se mohl
dostat, přechází do aktivního plavání směrem k němu. Může použít i
odvalovaného kraulu, při kterém se mění poloha na zádech a na břiše, jako by
„válel sudy".
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Samozáchrana je použitelná do obtížnosti WW II, kde ještě není silný proud a
vodák tak může sám odlovit všechen materiál. Na těžší vodě platí pravidlo:
nejdřív zachraň sebe, teprve potom materiál. Při samozáchraně vodák, který je
výše po proudu chytá loď za horní špičku ve směru proudu. Ostatní materiál
chytá háček. Háček se navíc snaží co nejdříve dostat z dráhy pohybu lodi,
nejlépe nad ní, aby ho nemohla přimáčknout na překážku. Nikdy se nesnaží loď
chytat za opačný konec, než zadák. V takovém případě se loď stočí napříč
proudem a síla vody jí táhne i s oběma zachraňujícími. Pokud je loď otočená
dnem vzhůru, neotáčíme jí zpět, protože tím odstraníme vzduchovou bublinu,
která ji drží nad hladinou. Loď dotáhneme do tišiny a tam vylijeme.
Používání házecího pytlíku a záchrany vůbec je poměrně složitou oblastí.
Základy však můžeme naučit i děti. Naopak, čím dříve se seznámí s prvky
bezpečnosti, tím kladnější vztah k nim později budou mít. Učíme smotávání lana
do pytlíku a odhody na cíl a na vzdálenost. Pokud máme vhodné podmínky, tak
lze provádět i nácvik odchytu plaváčka.

• Hry
Přesun na lodích, zvláště pak na klidnějších úsecích, které děti přestanou záhy
bavit, lze obohacovat jízdu hrami. Nejjednodušší je hra na lodní babu. Baba se
předává buď úderem pádla do lodi, nebo dotykem rukou. Tuto hru lze
modifikovat například předáváním baby pomocí balónu, který musí být vhozen
do lodi. Posádky se mohou bránit srážením střely pádlem. Pokud máme
k dispozici dvě bidla s obaleným koncem (dají se použít i pádla s pěnovou
deskou na listu), můžeme s dětmi hrát gonzoly. Soupeří vždy dvě lodě. Háček si
stoupne na lavičku, případně na límce lodi a snaží se bidlem shodit soupeře do
vody. !! Tuto hru hrajeme v bezpečně hluboké vodě!! Pro zpestření jízdy
můžeme provést zatěžkávací test lodi, který současně rozvíjí smysl pro
stabilitu. Do jedné lodi přistupují postupně další a další děti. Pokud máme
dostatek dětí, můžeme vytvořit dvě skupiny a soupeřit, kdo dokáže přejet
z jednoho břehu na druhý a zpět ve vyšším počtu osob (!!loď musí být zajištěná
proti potopení!!). Pro rozvoj stability se hraje i následující hra strážní koš.
Jezdec je v lodi sám a třikrát po sobě se snaží bez pomoci rukou stoupnout na
límce lodi a sednout zpět na lavičku. Pokud tuto činnost všichni zvládají,
můžeme měřit čas.
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Příloha F
Vážení rodiče,

Škola organizuje tento školní rok pro žáky 8. ročníku vodácký kurz. Z organizačních
důvodů předběžně zjišťujeme zájem o tuto akci, která proběhne od 18. 6. do 22. 6. na
řece
. Ubytování v kempech u řeky ve vlastních stanech. Stravování není
zajištěno žáci si vaří sami pod dohledem učitelů. Orientační cena je cca
,- Kč (v
ceně je zahrnuta doprava, půjčení lodí, vest, pádel, doprava věcí během jízdy na vodě,
kempovné, snídaně).
Potřebujeme zjistit, zda se Váš syn/dcera této školní akce zúčastní.
Prosím odevzdat odpovědní lístek do konce září panu učiteli

V Praze dne 4.9.2005

Odpovědní lístek: předběžný zájem
Můj syn/dcera
žák/žákyně
se předběžně zúčastní vodáckého výcvikového kurzu.

V Praze dne

třídy,

Podpis zákon, zástupce:
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Příloha G
Závazná přihláška na vodácký kúra

Souhlasím, aby se můj syn / má dccra zúčastnil(a) . pětidenního vodáckého kurzu na řece Vltavě
v úseku
, s nocováním ve vlastním stanu a spacáku na vodáckých tábořištích:
Cena j e
Kč a j e v ní zahrnuta doprava, zapůjčení lodí, vest a pádel, převoz věcí
doprovodným vozidlem, ubytování na tábořištích a snídaně.
Děti se stravují samy. Vytvoří skupiny, které si budou společně pod vedením pedagogického
dozoru vařit. Tedy vybavte děti potravinovými polotovary. Řeka
j e velice dobře
zásobena obchody, takže si děti mohou koupit každý den dostatečné množství jídla.
V den odjezdu žák odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a týden před odjezdem zdravotní
způsobilost. Dokumenty budou předány oproti penězům na třídní schůzce.
Do
se jede v
opět vlakem a to v
Místo srazu vodáckého kurzu je
Místo rozchodu je v Praze

z nádraží
(před nádražní budovou) v

Přihlášku odevzdejte s celkovou částkou
učiteli
ve školní jídelně do
hod.

.Zpět se vrací
hodin.

,- Kč na třídních schůzkách dne

panu

S pozdravem tř. učitel/ka

Závazná přihláška:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Souhlasím s tím:
a) Ze dítě bude spát ve stanu na vodáckém tábořišti.
b) Jídlo si bude vařit samo na ohni pod pedagogickým dohledem.
c) S volným pohybem svého dítěte na omezeném místě a po omezenou dobu (krátký rozchod,
bojovka, hry..)
Místo srazu vodáckého kurzu j e
Místo rozchodu j e
Na místě rozchodu si dítě
a) vyzvednu
(prosím zakroužkujte)
b) odejde samo

Podpis zákonného zástupce:
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Příloha H
CD
Součástí diplomové práce je i přiložené CD, na kterém je filmová metodická pomůcka
k používání házecího pytlíku.

Ústřední knih.Ppdf i ik-
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