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Příloha č. 1 

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

se sídlem   

Komenského alej 749, 438 01 Žatec 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Číslo jednací Spisový znak skartační znak           8/2012                    A.1.               A10 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 26.8.2012 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2012 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

Pozn. JM: Text této směrnice není a nemůže být univerzálně platný dokument, každá organizace 

si ji musí upravit na své podmínky.  

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 

znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního 

řádu školy 

 

1. Škola v přírodě se řídí zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 

258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 106/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci 

úrazů dětí, žáků a studentů, vše v platném znění, školním řádem a dalšími směrnicemi školy. 

 

 

2. Vysílání žáků do školy v přírodě 

2. 1 Do škol v přírodě se vysílají žáci prvního až devátého ročníku. Škola může na školu 

v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, nejeví známky akutního 

onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 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 (toto prohlášení odevzdávají rodiče při 

odjezdu, nesmí být starší více než jeden den). Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole 

v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole. 

 

2. 2 K zařazení nezletilého žáka do školy v přírodě je třeba písemný souhlas zákonných 

zástupců. Součástí jejich souhlasu je prohlášení o poučení, že do školy v přírodě nemůže být 

vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl 

zdravotně ohrozit ostatní žáky.  

2. 3 Na školu v přírodě vyjíždějí zpravidla třídní kolektivy. Výjimku tvoří tematická 

soustředění - např. výuka angličtiny, sportovní soustředění, apod., kterých se mohou účastnit 

žáci několika tříd a ročníků. 

2. 4 Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, 

zpravidla téhož ročníku. 

2. 5 Školy v přírodě se s vysílaným pracovníkem mohou účastnit jeho děti, i když nejsou žáky 

vysílané třídy, školy nebo předškolního zařízení. 

 

 

3. Organizace a řízení školy v přírodě 

3. 1 Ředitel školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v 

přírodě. 

3. 2 Vedoucí školy v přírodě zajišťuje: 

 

a) Ubytování a stravování účastníků školy v přírodě na základě písemné smlouvy 

(formulář č. 3), kterou provozovatel zajišťuje požadavky dané zákonem (hygienické 

normy pro ubytování, stravování, výuku), 

b) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v 

přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 

258/2000 Sb. v platném znění 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, 

c) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem – zejména 

zdravotní způsobilost a pracovně právní vztah k vysílající škole,  

d) účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při 

stravování, při převzetí posudků o zdravotní způsobilosti dětí a prohlášení od rodičů, 



při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po 

celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o 

zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku, a 

které zdravotnické zařízení posudek vydalo, 

e) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací 

akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě,  

f) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení rodičů, 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 

g) 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. 

h) 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. 

i) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo 

zdravotník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Posudek o zdravotní 

způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s 

výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, vysílajícímu zařízení nebo 

škole nebo pořádající osobě. Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat 

předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných, musí mít zdravotní 

průkaz. Orgány činné v oblasti BOZP doporučují, aby všechny osoby, které se účastní 

akce jako pedagogický dozor, měly zdravotní průkaz. 

j) Sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přihlédnutím k místním 

podmínkám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného 

účinku, plán výuky doplněný o rozpis režimu dne předloží nejpozději týden před 

odjezdem řediteli školy. Se schválenou akcí prokazatelně seznámí účastníky zejména 

s průběhem akce, bezpečností při akci i přepravě. 

k) Písemnou informaci rodičům o průběhu a podmínkách akce, zajistí od rodičů 

závaznou přihlášku, seznámí je se stornovacími podmínkami při pozdějším odhlášení 

účasti dítěte z akce.  

l) Dopravu žáků, podklady pro písemnou objednávku předává hospodářce školy.  

m) Personální obsazení - odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, aby 

byla zajištěna výchova a výuka žáků, včetně žáků se zdravotním postižením, jejich 

bezpečnost a ochrana zdraví podle příslušných právních předpisů, dohled nad žáky 24 

hodin denně - během výuky, odpoledních činností, noční služby. Zajistí od externích 

pracovníků podklady pro uzavření dohod o pracích mimo pracovní poměr.  

n) Vybavení lékárničky (zákon č. 258/2000Sb., minimální vybavení viz vyhláška č. 

106/2001 Sb., o zotavovacích akcích) 

o) Rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, pokud možno aby u zaměstnanců školy nevznikala 

přesčasová práce. Písemný rozpis odevzdá před odjezdem řediteli školy (formulář č. 

4). Zvlášť sestaví rozsah přesčasové práce, projedná jej s ředitelem školy a 

s pracovníky dohodne jejich požadavek na proplacení nebo poskytnutí náhradního 

volna. 



p) Péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě, oznámí mu konání 

akce. 

q) Vypracuje rozpočet školy v přírodě. 

r) Zajistí po dohodě s vedením školy vyplnění příkazů k pracovní cestě. 

s) Zajistí ohlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická 

stanice v místě konání akce) o konání akce - jeden měsíc před zahájením akce. Ohlásí 

termín a místo jejího konání, počet dětí, způsob zajištění stravování.  

t) Na akci organizuje, řídí a kontroluje práci a činnost všech dospělých osob, kontroluje 

dodržování smlouvy s dodavatelem, jídelníček, režim dne. 

u) Vypracuje zprávu o této pracovní cestě. Spolu s hospodářkou školy zajistí vyúčtování 

školy v přírodě. Vrátí nespotřebované léky.  

v) Vedoucí školy v přírodě a všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro 

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví účastníků a poskytují jim nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

4.1. Vyučování je rozvrženo do pěti dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací 

hodiny lze dělit a spojovat při zachování vhodných hygienických a fyziologických podmínek 

přiměřených věku účastníků. Do výuky jsou zařazovány organizační formy výuky využívající 

místní podmínky a možnosti sportovního, vlastivědného, přírodovědného apod. charakteru.

  

 

 ředitel školy 

 

   



 
  



Příloha č. 2 

 

Přihláška dítěte do školy v přírodě 

Přihlašuji mého syna (dceru) ______________________________________do školy v přírodě v  

________________________, termín _______. 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, 

datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Účastnický poplatek zaplatím do týdne po podání přihlášky na účet školy.  Při odhlášení dítěte z účasti 

na škole v přírodě uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou škole v souvislosti se 

zrušením přihlášky. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho 

okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu. Telefonní 

čísla rodičů v době konání akce: 

Jsem si vědom(a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být 

tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto 

skutečnostech odevzdám před odjezdem. 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  (astma, 

alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,...). 

Při odjezdu do školy v přírodě odevzdám očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o 

bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání). 

Žatec __________ 

podpis zákonného zástupce žáka __________________________ 

podpis zákonného zástupce žáka __________________________ 

 

Příloha č. 3 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Prohlašuji, že mé dítě  ______________________________nar.__________________________ 

je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v _____________ od_________do_________________ 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že 

ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky 

akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi 

též známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě přišlo toto dítě do styku 

s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si vědom(a) právních 

následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

V _______________ dne ________ 

        __________________________ 

        podpis zákonných zástupců dítěte  

  



Příloha č. 4 

 

Základní škola  ________________________ dále jen odběratel, tel.  ________________ 

DIČ  _____________________, bankovní spojení ________________________________ 

zastoupená _______________________________________________________________ 

a 

dodavatel _______________________________adresa ____________________________ 

tel _________, fax _________IČO _______________, bankovní spojení ______________ 

zastoupený (jméno, funkce) __________________________________________________ 

uzavírají spolu tuto 

Smlouvu 

 

1.Dodavatel zajistí ubytování a stravování v objektu ____________________ 

 v termínu od _________ do__________ 

                                                                      

Cenová 

kalkulace 

Žáků na osobu a den dospělých na osobu a den Celkem 

Ubytování  Kč  Kč  

Stravování  Kč  Kč  

Náklady na ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu žáků a pedagogického 

doprovodu, nahlášeného po příjezdu. 

 

3. Pobyt školy v objektu: 

 Den hodina strava začíná (končí) jídlem 

Nástup    

Ukončení    

 

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a stravovacího 

zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou č. 106/2001Sb, dále 

splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dodavatel dále prohlašuje, že používaná 

voda je z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pokud je voda získávána z jiného zdroje, dodavatel jako 

přílohu této smlouvy doloží protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody dle ustanovení §8 zákona 

č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stanovisko hygienického orgánu, že voda je pitná 

(nejméně jeden měsíc před konáním akce). 



Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky, 

zejména dostatek výukových místností.   Pobyt školy v přírodě nebude narušen ubytovacími nebo 

restauračními službami pro cizí osoby. Pro ubytování zdravotníka bude zdarma vyčleněn zvláštní 

pokoj, který bude zároveň ošetřovnou a další pokoj jako izolace pro nemocné.    

 

5. Nejbližší lékařskou péči poskytuje _______________________(doplní dodavatel), adresa, telefon.   

 

6. Stravování účastníků školy v přírodě zajistí dodavatel v souladu se zvláštními nároky na výživu dětí 

(svačiny, dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim..), a po dohodě s vedením   školy v 

přírodě, se kterým předem sestaví jídelníček. 

7. Dodavatel umožní pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení objektu, které 

souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy. 

 

8. Dodavatel dále zajistí: 

 (autobus, autobus zdarma, exkurze, balíčky na cestu,...) 

 

9. Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně, záloha ve výši _________Kč  bude zaplacena do 

termínu __________, zbytek bude proplacen do 14 dnů po  doručení faktury škole. Případné sankce a 

penále při prodlení s úhradou se nesjednávají. 

 

  dodavatel       objednatel 

  



Příloha č. 5 

  UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY V PŘÍRODĚ V …………………………. 

 

Školní rok: 

Třída: 

 

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE VEČER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



                                                              

Příloha č. 6 

                           REŽIM DNE ŠKOLY V PŘÍRODĚ V ____________________ 

Školní rok:                                             Třída: 

 Rozpis služeb pedagogických pracovníků 

v jednotlivých dnech školy v přírodě 

(doplň datum) 

         

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

noc          



Příloha č. 7 

   Zpráva o průběhu školy v přírodě 

  Školní rok 

  Třída: 

  Počet žáků: 

  Pedagogové školy (jmenovitě): 

  Externí zaměstnanci (funkce): 

   

  Vyúčtování akce: 

   Doprava: 

   Ubytování: 

   Strava: 

   Plat doprovázejících osob: 

   Různé: 

   Výdaje celkem: 

   

   Příjmy 

   - od rodičů 

   - od jiné zdroje 

    Příjmy celkem 

 

  S rozdílem bylo naloženo: 

  S vyúčtováním byli rodiče seznámeni dne: 

   

Hodnocení akce (úroveň ubytování, úroveň stravy, vhodnost objektu pro pořádání akce, zda 

byly nutné dodatečné výlohy, doporučení pro další období, cenové relace, nemocnost 

účastníků, přednášky, besedy, akce pro žáky, atd.) 

 

 

V …………………dne …………… 

 

 



Příloha č. 8 

Oznámení hygienické stanici v místě konání školy v přírodě 

 

Krajská hygienická stanicev ………. 

 

Oznamujeme Vám podle ustanovení § 8, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, že naše škola pořádá školu v přírodě: 

 

1. Adresa objektu:  

 

2. Termín:  

3. Počet žáků/třída:  

4. Zabezpečení akce pitnou vodou a stravování účastníků je zajištěno dodavatelem, se kterým 

byla uzavřena smlouva zahrnující ubytování a stravování: 

a) název firmy:  

 

b) adresa:  

 

c) jméno odpovědného pracovníka: 

 

d) telefon:  

 

5. Pedagogický pracovník školy pověřený vedením školy v přírodě (jméno, mobilní telefon): 

 

 

 

    ředitel školy  

V ……………….dne ………………….. 

  

 

 

 

 



Příloha č. 9 

Oznámení lékaři v místě konání akce §11, odst 1, písm e) zákona č. 258/2000 Sb. 

 

 

Věc: oznámení o konání školy v přírodě ve Vašem obvodu 

 

Podle ustanovení §11, odst. 1, písm. c) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že pořádáme školu v přírodě v objektu, který se 

nachází ve vašem lékařském obvodu: 

 

Adresa objektu:  

 

Termín:  

 

Třídy, počet žáků: 

 

Pedagogický pracovník pověřený vedením školy v přírodě:  

 

Dále Vám sděluji, že jsme zajistili všechny požadavky na základní péči o zdraví dětí, podle 

§11, odst. 1 písm. a), b), d) a e) zmíněného zákona, tzn. základní péči o zdraví všech 

účastníků způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); vybavení lékárničky a vedení 

zdravotnického deníku a seznamu účastníků a uložení těchto záznamů, informovanost rodičů. 

 

 

 

 

 

 

    ředitel školy  

V …………………dne …………………. 

 

 



Příloha č. 10 

Instruktáž pracovníků činných na akci , § 11, odst 2) zákona č. 258/2000 Sb. 

 

Fyzické osoby činné na škole v přírodě  

 

v místě (adresa): 

 

termín:  

 

byly instruovány o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, a poskytování první pomoci ve smyslu 

ustanovení §11, odst. 2 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

Dále byly seznámeny s právními předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Směrnice školy ke škole v přírodě a školní řád 

 

 

Datum instruktáže: 

 

 

Podpisy účastníků instruktáže: 

 

 

 

 

 

Instruktáž provedl (podpis) 

 

 

 



Příloha č. 11 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

(§9, odst. 1. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)  

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA 

ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

 

Evidenční číslo posudku:             

 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

 

IČO: 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: 

 

Datum narození posuzovaného dítěte: 

 

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného 

dítěte: 

 

 

2. Účel vydání posudku 

 

 

 

 



 

3. Posudkový závěr 

 

 

A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé*)  

b) není zdravotně způsobilé*)  

c) je zdravotně způsobilé s omezením*)**): 

   

B) Posuzované dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE  

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)………………………………………………………  

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)………………………………….  

d) je alergické na…………………………………………………………………………  

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)…………………………………………….. 

Poznámka: 

*) nehodící se škrtněte 

**) Byli-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení 

podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.  

 

 

3. Poučení 

 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o 

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho 

přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem 

zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá 

odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž 

byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

 

4. Oprávněná osoba 

 

Jméno, případně jména, a příjmení oprávněné osoby: 

 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzná 

dítěte): 



 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 

 

 

podpis oprávněné osoby 

 

Datum vydání posudku    Jméno, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele zdravotních služeb  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12 

 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 

I.Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis) 

 

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)  

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiematika)  

- přípravky k užití při průjmu 

- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia) 

- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)  

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí 

(oftalmologika)  

- mast nebo gel na poštípání hmyzem (lokální antihistamika)  

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran  

- inertní mast nebo vazelína 

 

   

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál  

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry  

- náplast na cívce, různé rozměry  

- rychloobvaz na rány, různé rozměry  

- obinadlo elastické, různé rozměry  

- obvaz sterilní, různé rozměry  

- obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 

- šátek trojcípý  

- vata obvazová a buničitá  

- teploměr lékařský  

- rouška resuscitační  

- pinzeta anatomická  

- pinzeta chirurgická rovná  

- lékařské rukavice pryžové  

- rouška PVC 45 x 55 cm  

 

 

   

III.Různé  

- nůžky  

- zavírací špendlíky, různé velikosti  

- záznamník s tužkou  

- svítilna/baterka, včetně zdroje“.  

 



Příloha č. 13 

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 

 

 

Údaje zákonných zástupců: 

 

Jméno a příjmení (otec): ……………………………………………….nar. dne………………. 

Kontakt (telefon, e-mail):……………………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení (matka): …………………………………………….nar. dne………………. 

Kontakt (telefon, e-mail):………………………………………………………………………. 

 

Údaje nezletilého dítěte: 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………nar. dne………………. 

Trvale bytem:……………………………………………………………………………. 

 

Jako zákonní zástupci zmocňujeme …………………………………………………………………………..., trvale bytem 

………………………………………………………………………………….…, aby po dobu konání školy v přírodě v místě 

……………………………………………………………………..ve dnech ………………………………………………………………….. 

udělovala za naše nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době 

nastane (např. ošetření úrazu či léčba běžných nemocí). 

 

Současně souhlasíme s tím, aby ve shora uvedené době byli zmocněnci informováni o zdravotním 

stavu našeho nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb. 

 

Zároveň určujeme výše uvedené zmocněnce osobami, na jejichž nepřetržitou přítomnost má naše 

nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1 zák. č. 

372/2011 Sb., a to ve shora uvedené době konání tábora. 

 

V ………………………………………..dne………………………  ……..………………………………….. 

        podpisy zákonných zástupců   

Příloha č. 14 



Dotazník 

1) Ve kterém kraji ČR působíte? 

- Středočeský a Praha    - Královéhradecký 

- Karlovarský     - Pardubický 

- Plzeňský     - Vysočina 

- Jihočeský     - Jihomoravský 

- Ústecký     - Zlínský 

- Liberecký     - Olomoucký 

- Moravskoslezský 

 

2) Pořádá Vaše škola pobyt ve škole v přírodě pro žáky 1. stupně? 

a) ano      b) ne 

Pokud ne, přejděte, prosím, k položce č. 26 

3) Účastníte se tohoto pobytu 

a) z vlastního přesvědčení  b) z nařízení vedení školy c) neúčastním se 

Pokud se neúčastníte, přejděte, prosím, k položce č. 26 

4) Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

a) 0 – 3 roky  b) 4 – 10 let  c) 11 – 20 let  d) 21 a více 

5) Kolikadenní pobyt ve škole v přírodě organizujete? 

a) do 3 dnů  b) do 5 dnů  c) do 7 dnů  d) více než 7 dní 

6) Podle jakého kritéria vybíráte školu v přírodě? 

a) ceny  b) lokality do 100 km  c) recenzí na webu  d) doporučení 

jiných vyučujících  e) jiný důvod 

Pokud máte jiný důvod, uveďte jej, prosím  



7) Kolik dětí skutečně připadá na jednoho dospělého? 

a) do 10 dětí  b) 11 – 15 c) 16 – 20 d) 21-25 e) 26 a více 

8) Kolik hodin s dětmi skutečně trávíte? 

a) 8,5 hod a méně b) 9 – 12 hod  c) 13 – 18 hod  d) 19 – 24 hod 

9) Připravujete se na ŠVP sami nebo ve spolupráci s agenturou? 

a) ano      b) ne 

10) Zdůvodněte svou volbu u položky č. 9 

11) S jakým cílem do školy v přírodě vyjíždíte? 

a) vzdělávacím b) výchovným  c) zdravotně rekreačním 

d) jiným 

Pokud volíte možnost s jiným cílem, uveďte, prosím, o jaký cíl jde 

12) Jaký význam má škola v přírodě pro Vás jako učitele? 

13) Je Vaše účast na ŠVP finančně ohodnocena? 

a) není  b) ano, v podobě osobního ohodnocení c) ano, mimořádnou odměnou 

d) jiným způsobem 

Pokud volíte možnost d), uveďte, prosím, jak jste ohodnocen (a) 

14) Setkal (a) jste se při pobytu v ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

a) ano      b) ne 

Pokud volíte možnost ne, přejděte, prosím, k položce č. 17 

15) O jakou nepříjemnou zkušenost šlo? Můžete zvolit více možností. 

a) ubytování nebylo vyhovující 

b) špatné hygienické podmínky  

c) stravování bylo na špatné úrovni 

d) selhala práce agentury 



e) živelní pohroma 

f) zdravotní problémy dětí (např. infekční epidemie) 

g) problém s dopravcem 

h) jiná, uveďte prosím _____________________________________________ 

16) Museli jste pobyt ve škole v přírodě předčasně ukončit? 

a) ano      b) ne 

17) Podařilo se Vám splnit cíle pobytu ve škole v přírodě? 

a) spíše ano  b) ano  c) nedokážu posoudit  d) spíše ne e) ne 

18) Shledáváte pobyt ve škole v přírodě přínosný pro Vaši další práci? 

a) spíše ano  b) ano  c) nedokážu posoudit  d) spíše ne e) ne 

19) Zdůvodněte, prosím, své tvrzení 

20) Byl pro Vás pobyt ve škole v přírodě fyzicky náročný? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

21) Byl pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky náročný? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

22) Byl pro Vás pobyt ve škole v přírodě psychicky náročný? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

23)Pociťoval/a jste při pobytu ve škole v přírodě stres? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

Uveďte, prosím, čím byl stres způsoben 

24) Ohodnoťte, prosím spolupráci s rodiči 

a) velmi dobrá  b) dobrá c) nedokážu posoudit         d) špatná        e) velmi špatná 

25) Zorganizoval (a) byste pobyt ve škole v přírodě znovu? 

a) ano  b) spíše ano  c) nedokážu se rozhodnout d) spíše ne e) ne 



Děkuji za vyplnění dotazníku. Další položka je určena vyučujícím, kteří se pobytů ve škole 

v přírodě neúčastní. 

26) Uveďte důvod, proč pobyt ve škole v přírodě neorganizujete 

a) ŠVP nepovažuji za důležitou 

b) nezájem vedení školy 

c) nezájem rodičů 

d) strach o bezpečnost dětí 

e) finančně neohodnocené 

f) špatné zkušenosti 

g) organizačně náročné 

h) jiný důvod – uveďte, prosím, jaký_________________________________________ 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 15 



Program školy v přírodě v Žihli - Sklárně – učitelka A 

Pondělí:  Dopoledne příjezd, ubytování, vybalování, procházka na Lidčinu skálu (1 km) 

     Odpoledne vycházka Viklan (1 km) + hry v lese  

     Rozdělávání ohně, opékání vuřtů 

Úterý:  Dopoledne pěší výlet na Rabštejn nad Střelou (6,5 km) 

  Odpoledne návštěva muzea, návrat zpět do Sklárny přes Poustky 

  Večer stezka odvahy 

Středa: Dopoledne Laser game + sportovní hry 

    Odpoledne vycházka Bába a Dědek (3 km), hry v lese 

   Večer diskotéka 

Čtvrtek: Dopoledne přehlídka vězeňské služby (psi + technika), rybník Petrák – hry 

   Odpoledne vycházka na Kouzelné křesílko pohádkovým lesem – hledání pokladu 

   Večer vyhodnocení ŠVP, oslava – diplomy  

Pátek:  Odjezd, návrat k rodičům 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 16 



Program školy v přírodě v Nedamově, Penzion Černý Mlýn – učitelka B 

Cíl vícedenního výletu:  

- Poznávání oblasti Českého ráje, rozvoj dovedností souvisejících s orientací v krajině, 

práce s mapou, poznávání kulturního a přírodního bohatství, rozvoj pohybových 

dovedností, zlepšení fyzické kondice.  

Pondělí: příjezd, oběd, vybalení, seznámení se s nejbližším okolím, sportovní aktivity 

v okolí penzionu.  

Úterý: 

Dopoledne: příprava trasy, práce s mapou, sportovní aktivity. 

Odpoledne výlet: Hrubá Skála – pohádka Bajaja. Cca 10-12 km, 14-18 hodin.  

Občerstvení a odpočinek u hradu, dále směrem k Mariánské vyhlídce a Skautské věži – film 

jak dostat tatínka do polepšovny – hledáme skálu Dračí zub.  

Středa: 

Dopoledne: sportovní, nebo výtvarné aktivity u penzionu 

Odpoledne: kratší výlet k rybníku Věžák.  1-2 hodiny. 

Odpočinková aktivita film: Jak dostat tatínka do polepšovny.  

Čtvrtek: 

celodenní výlet na hrad Kost – s prohlídkou hradu.  Cca 10.00- 17.00 

Pohádka: S čerty nejsou žerty.  

Po návratu volno a večerní zábava k MDD. 

Pátek: balení, návrat domů, cestou hodnocení pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č. 17 – Informační brožura Školy v přírodě Sklárna, Žihle 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



Příloha č. 18 

Rozhovor s učitelkou A: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

A: Učím čtvrtým rokem, vedu své děti od první třídy. 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z nařízení vedení školy nebo z vlastního přesvědčení? 

A: Z vlastního přesvědčení. 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

A: Pětidenní. Vyrážíme od školy v pondělí ráno a vracíme se v pátek odpoledne. 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

A: Již dvakrát, poprvé jsme vyjeli ve druhé třídě. Letos se chystáme na 7 denní pobyt. 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

A: Po oba roky jsme byli na stejném místě. 

K: Kam jste vyrazili? 

A: Do Žihle – Sklárny, kde je za tímto účelem vybudované rekreační středisko. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

A: Do Žihle jsem jezdila na školu v přírodě  jako instruktorka s jinou školou. Toto místo i 

personál areálu dobře znám, vím, jak to zde funguje, kam vyrazit na výlet. Hodně mi to ulehčilo 

práci při organizaci pobytu. Navíc cena za pobyt je přijatelná, personál je příjemný, v areálu je 

dostatek prostoru pro děti i v deštivém počasí a vždy nám zřizovatelé areálu vyšli vstříc, když 

bylo něco potřeba. 

K: Která kritéria jsou pro Vás při volbě školy v přírodě důležitá? 

Cena: ano 

Vzdálenost od školy: ano 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích 

Recenze na webových stránkách? Ano 

Doporučení jiných učitelů (známých)? Ano 

Možnost využití agentury? Ne 

Vybavení zařízení? Ano, je potřeba mít prostor pro aktivity venku i uvnitř. 

Vaše osobní zkušenost: Ano 

Atraktivnost okolí? Ano 

Jiné kritérium? ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

A: Celý pobyt organizuji sama. 



K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři? 

A: Ano, jezdí s námi vychovatelé – většinou jsou to buď vychovatelky ze školní družiny, nebo 

mé známé s pedagogickým vzděláním. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

A: Téměř dvacet čtyři hodin. Přesto, že se neúčastním všech aktivit, jsem na blízku a děti se na 

mě obrací, i když je tam vychovatel, jako na vyšší a známou autoritu. Po večerce kontroluji 

děti, některé za mnou chodí i v noci, když je jim smutno nebo něco potřebují. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

A: Určitě ano, protože mám alespoň chvíli pro sebe – vypít si kávu, v klidu připravit další 

program, oddychnout si.  

K: S jakým cílem do švp vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

A: Ode všeho trochu, ale spíše výchovným.  

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

A: Jde mi především o to, aby se děti lépe poznaly mezi sebou, ale abych je lépe poznala i já. 

Aby se děti naučily spolu lépe komunikovat a spolupracovat, měly společné zážitky.  

Co se týče výuky, poznáváme místní krajinu, čteme místní pověsti, procházíme naučné stezky.  

Píšeme deníček, pohledy, hrajeme různé hry, probíhají zde sportovní soutěže.  

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

A: Určitě vzájemné poznání, zlepšení komunikace, spolupráce, vzájemná pomoc, společné 

zážitky, prožitky, následně zpětně poukážeme na situaci z pobytu například při řešení konfliktů 

(vzpomeň si když …, jak jsme spolu dělali …. atd.) 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

A: Neustálá zodpovědnost za děti, jsem ve střehu po celý den, je to velmi náročné. Organizovaní 

programu, administrativní náležitosti, příprava materiálů, pomůcek, atd. zabere spoustu času. 

Navíc, pokud je vychovatel nesamostatný, pak máte další osobu na starost. Musíte řešit různé 

problémy, jako jsou konflikty mezi dětmi, stesk po domově, úrazy, krizové situace pokud 

nastanou. 

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

A: Zatím naštěstí ne. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

A: Ano, je - obojí spolu souvisí. Psychicky právě pro tu míru odpovědnosti za děti, neustálou 

pohotovost a zároveň málo odpočinku a spánku. Účastním se většiny her, chodím s dětmi na 

pěší výlety, sportuji s dětmi. 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 



A: Většinou velmi dobrá. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu? 

A: S organizací začínám již na začátku školního roku, kdy rodičům posílám k vyplnění 

závaznou přihlášku. Podle počtu dětí, pak zajišťuji autobus, počet lůžek. S hlavní organizací 

programu začínám alespoň 2 měsíce před odjezdem – je potřeba naplánovat výlety, různé 

aktivity, pracovní listy, diplomy atd.  Před odjezdem musím mít v pořádku všechny doklady, 

které jsou nutné, což znamená písemnou komunikaci s rodiči, ale i třídní schůzku s rodiči, 

rozmístění dětí na pokoje, domluvu s vychovateli o průběhu pobytu atd. Po příjezdu je také 

nutné předložit finanční rozpočet, počty zúčastněných dětí, sepsat zprávu z pobytu 

s hodnocením. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

A: Je mi uhrazen cestovní příkaz a dostávám mimořádnou odměnu. 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně ohodnocena? 

A: Ne. 

K: Uvědomila jste si nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

A: Ne 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na Vašich profesních kvalitách. 

A: Každá taková zkušenost napomáhá k zlepšování schopnosti organizace práce, komunikace 

s rodiči a jinými institucemi. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

A: Postoj či pohled na žáky zůstává stejný, jen o nich vím více, než ze školy. Děti jsou 

uvolněnější, někdy otevřenější než ve škole. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat švp nějaké rady? 

A: Nebát se, protože výsledek stojí za to. 

 

V příloze uvádím, se svolením ředitele školy, denní program školy v přírodě v Žihli – Sklárně 

včetně vzoru písemností, které se k pobytu vztahují. 

 

 

 

Příloha č. 19 

Rozhovor s učitelkou B 

 



K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

B: Učím na ZŠ pátým rokem. 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z nařízení vedení školy nebo z vlastního přesvědčení? 

B:  Z vlastního přesvědčení. I když první rok, kdy jsem do školy nastoupila a rovnou dostala 

prvňáčky, se mi na školu v přírodě moc nechtělo. Ale kolegyně z ročníku mě přesvědčila, abych 

jela společně s ní. Byl to důležitý moment, uvědomila jsem si, že pokud budu jezdit i v dalších 

letech, tak pouze sama a ve své režii. 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

B: Vedení školy nám povoluje pobyty pouze od pondělí do pátku, nesmíme jet o víkendu a 

nové rozhodnutí vedení školy říká, že první třídy už na školu v přírodě nesmí jezdit.  

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

B: Zatím 4x.  

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

B: Protože si od druhé třídy organizuji vše sama, volím pokaždé jinou lokalitu.  

K: Kam jste vyrazili? 

B: 2x Okolí České Lípy, 1x Orlík, 1x Vyskeř (Český Ráj) 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě tato místa? 

B: První místo zajišťovala kolegyně, ale nelíbilo se mi, že se nikam nedalo jít. Druhé místo 

jsem hledala s ohledem na turistické cíle – dle mapy. Poslední Vyskeř, jsem našla přes CK, 

hledala jsem ubytování v této lokalitě kvůli připravenému programu (po stopách filmových 

míst). 

K: Jaká kritéria jsou pro Vás důležitá při volbě školy v přírodě? 

Cena: ano 

Vzdálenost: ano 

Doporučení jiných učitelů: ne 

Recenze na webových stránkách zařízení: ne 

Možnost využití agentury: ne 

Preferujete chatky nebo pokoje? Raději pokoje – kvůli bezpečnosti v noci. Chci mít děti pod 

střechou a pod zámkem. 

Vybavení zařízení: ano, nesmí chybět prostorná místnost ke společným aktivitám, venku hřiště 

a nejlépe někde na samotě. 

Vaše osobní zkušenost s místem: ano – ráda vím, kam jedu 

Atraktivnost okolí: ano, aby zde byla možnost zajímavých výletů 

Jiné kritérium: ne 



K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

B: Spolupráci s agenturou se nevyhýbám, protože mají někdy nasmlouvané penziony, do 

kterých se bez CK nedostaneme, navíc zajišťují pojištění, dopravu a cena je dražší cca o 200 

Kč/dítě, než když si vše zajišťuji sama.  

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři? 

B: Tuto službu jsem nevyužila, program a náplň si zajišťuji a připravuji sama. Jezdí s námi ale 

vychovatelka ze školní družiny. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

B: Oficiálně 8 pracovních hodin, pokud mám funkci zdravotníka, tak další 2 hodiny jako 

zdravotník a v noci jako noční služba. To vše musím rozepisovat do formuláře, ze kterého je 

patrné, kdo v kterou denní a noční hodinu za děti zodpovídá. V tomto formuláři musíme mít 

plánované přestávky na odpočinek, vše dle zákoníku práce. V praxi je vše samozřejmě jinak, 

protože dětem jsme s vychovatelkou k dispozici nepřetržitě. Dětem se věnujeme od budíčku 

v 7,30 do večerky ve 21.30, a pokud se někomu něco děje v noci, tak samozřejmě i v noci.  

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovatelkou? 

B: Na školu v přírodě jsem vždy jela pouze s vychovatelkou, kterou mají děti v družině. Náš 

dobrý vztah je podmínkou pro výjezd. Pokud bychom si lidsky nevyhovovaly, potom bych 

raději nejela. 

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

B: Na první místo bych asi dala výchovný cíl. Vidím děti v jiných situacích bohatých na 

příležitosti působit přirozeně na jejich charakter. Na druhé místo bych dala cíl rekreačně 

zdravotní. Jak jsem zmínila, ráda s dětmi chodím na výlety. Pro některé děti je to naprostá 

novinka, protože nejsou zvyklé chodit, a tak vlastně kompenzujeme nedostatek přirozeného 

pohybu touto formou. Až na třetí místo bych dala cíl vzdělávací, protože se na škole v přírodě 

neučíme a co se učíme, učíme se spontánně, v rámci činností.   

Ještě bych zmínila možná ten nejdůležitější cíl: naučit děti žít pospolu, pomáhat si, podpořit se, 

poradit si v neobvyklé situaci, sdílet společné zážitky, řešit neshody bez podpory rodičů.  

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

B: Vzájemně se poznat jinak, než v lavicích a musím říct, že i děti se ke mně začaly po škole 

v přírodě chovat trochu jinak – s větší důvěrou. A i já jsem si k nim vytvořila jiné vazby.  

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

B: Velký stres plynoucí z extrémně vysoké zodpovědnosti. Uvědomuji si, že pokud by došlo 

k jakémukoliv neštěstí, ohrožuji tím svoji vlastní rodinu. A i když člověk neustále vyhodnocuje 

rizika a minimalizuje je, nemá nikdy jistotu, že se vrátíme všichni a zdraví.  



K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

B: Řešila jsem spíš zdravotní problémy. V tu chvíli nepřemýšlím jen o tom, co potřebuje 

nemocné dítě, ale neustále se „kryji“ a konzultuji každý krok písemně formou SMS s rodiči 

dítěte. I tak se mi stalo, že po škole v přírodě mi jedna maminka vynadala, že jsem vydala 

Kinedril před zpáteční cestou i dalším 3 cizím dětem z jejich krabičky a vynadala mi, že 

„rozdávám z cizího, aniž bych se zeptala“. Místo poděkování za pobyt, kde holčička byla 

naprosto spokojená, ačkoliv byla velmi špatně vybavená, a tak jí všichni ostatní půjčovali od 

tepláků až po opalovací krémy, přišlo rozčarování a moje reakce nebyla profesionální…Na to 

si poté matka stěžovala u pana ředitele, který mě za nediplomatickou odpověď pokáral.  

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

B: Ano, ale s každou další školou v přírodě je to lepší. Vím, do čeho jdu a i děti, čím jsou starší, 

tím je škola v přírodě lepší.  

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu? 

B: Rozhodně desítky hodin. Hledáním místa, vypisováním objednávek, zasíláním oznámení na 

různé státní instituce, administrativou, která je nutná pro výjezd, komunikací s rodiči, kontrolou 

plateb, komunikací s penzionem, přípravou programu, komunikací s vychovatelkou, likvidací 

faktur, kontrolou uskuteční akce, vyúčtování akce, atd… 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

B: Ano, je nám proplacen cestovní příkaz a za funkci zdravotníka a vedoucího pobytu dostanu 

cca 1500 Kč.  

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně ohodnocena? 

B: Ne. Nedělám to pro peníze. 

K: Uvědomila jste si nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

B: Ano, podcenila jsem v rámci domlouvání akce upřesnění kvality a množství jídla. Stalo se, 

že děti měly hlad, provozovatel považoval stravu za dostatečnou, ale z mého pohledu byla 

strava chudá, jednotvárná a bylo jí málo.   

K:Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách. Zdůvodněte: 

B: Myslím, že ano. Plánování akce mně donutilo k maximální zodpovědnosti za všechno a za 

všechny. Donutila jsem sama sebe k činnostem, které pro mě nejsou typické (práce s mapou),  

Plánování, časové odhady i promyslet celkový time management akce do mnoha detailů.  

Za jiných okolností bych tolik neplánovala, např. s rodinou bych si ponechala spoustu 

otevřených možností, ale v této situaci jsem měla potřebu vše dobře promyslet. Také jsem se 



chovala mnohem důsledněji, než se obvykle chovám (zejména v oblasti smluv, podkladů, 

přihlášek, lékařských posudků atd.). 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

B: Ano, na 100 % mohu potvrdit, že všechny školy v přírodě mi pomohly najít si cestu i 

k žákům, kteří jsou ve třídě třeba nenápadní, nebo introvertní.  Dokázala jsem se vcítit v cizím 

prostředí do dětí, pro které byla škola v přírodě (zejména v 1. třídě) stresující z hlediska 

odloučení od rodičů. Nečekala jsem, že budu schopná přepínat svoje chování z učitelky na 

„druhou maminku“.  A myslím, že to bylo důležité pro vytvoření větší důvěry mezi dětmi a 

mnou a to se odrazilo i v celkovém klimatu třídy. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké rady? 

B: 

1. Jet jen se třídou, kterou mám zvládnutou, děti znám, vím, co od nich mohu čekat a mám 

je rád. Nejela bych se třídou, kde mi děti „nesedí“, neznám reakce rodičů, není tam 

obecně důvěra… 

2. Na rovinu sdělit rodičům záměr (chci s dětmi chodit po horách…)  

3. Neplánovat vše do detailů, nechávat věcem trochu volný průběh, jinak se sami dostanete 

do stresu, že se něco nestíhá… 

4. Vybrat si místo, které trochu znám, odpadne stres z neznámého.  

 

Příloha č. 20 

Rozhovor s učitelkou C: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

C:14 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního přesvědčení? 

C: Ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

C: Pětidenní – od pondělka do pátku. 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

C: V tomto školním roce pojedu už podeváté. 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

C: Jezdíme na dvě místa, která se nám osvědčila. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 



C: Se druháky a třeťáky vyjíždíme do Brady v Českém ráji a se čtvrťáky a páťáky do Pece pod 

Sněžkou v Krkonoších. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

C: Místo jsem nevybírala, protože naše škola jezdí na tato místa již řadu let, máme zde každý 

rok zamluvený stejný termín. Jsme zde spokojeni, líbí se nám i environmentální program, který 

je určený čtvrtým a pátým ročníkům, takže spíš osobní dobrá zkušenost se zázemím, které 

máme, cenou a možností mnoha výletů. 

K: Kdybyste měla vybrat sama, jaké kritérium by pro Vás bylo důležité? 

Cena?  Ano.    

Vzdálenost od školy? Na vzdálenosti by mi nezáleželo, pokud by to nemělo vliv na dopravu, 

která je opravdu drahá, takže ano.   

Doporučení jiných?  Ano, rozhodně.  

Recenze na webu? Ne.  

Možnost využití agentury? Ne.   

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích – přeci jen nemusí vyjít počasí a 

dětem je pak zima.  

Vybavení? Ano, v objektu musí být alespoň dostatečně velká třída nebo společenská místnost, 

v objektu by nemělo chybět hřiště, prolézačky.   

Vaše osobní zkušenost? Ano, právě z toho důvodu jezdíme na osvědčená místa.  

Atraktivnost okolí? U starších dětí ano, protože chodíme na různé túry a je fajn, když je v okolí 

nějaký hrad, vodopád, zajímavé místo.  

Jiné kritérium? Asi bych zmínila čistotu a vstřícnost personálu.  

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

C: Ano, všechny aktivity, pracovní listy, hry atd. si připravujeme sami, aby to odpovídalo našim 

potřebám – jak učivo, tak práce s kolektivem (reagujeme vždy na aktuální situaci ve třídě). Se 

čtvrťáky a páťáky ale využíváme jednodenní návštěvy ekologického centra, kde mají svůj 

vlastní program.  

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři? 

C: Ano, jezdí s námi vychovatelky ze ŠD. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

C: Děti s námi tráví celý den, jen odpoledne jsou na 4 hodiny pod dohledem vychovatelek. 

V tuto dobu máme alespoň trochu času na odpočinek, ale i tak procházíme pracovní listy dětí, 

vypisujeme hodnocení dětí, diplomy a dolaďujeme další činnosti. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 



C: Určitě ano, máte vždy někoho při ruce, další oči a ruce  

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

C: Všechny tři složky jsou zastoupené, ale jde nám především o výchovný. 

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

C: Co se týče učiva – týká se to především oblasti Člověk a jeho svět – tématem je příroda 

kolem nás a její ochrana. Do rekreačně zdravotního bych zahrnula především pohyb, veškeré 

soutěže na čerstvém vzduchu, kontakt s přírodou, pěší výlety. Výchovný cíl je především 

stmelení kolektivu, zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci a respekt k ostatním, ale také 

k přírodě. 

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

C: Ano. 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

C: Společně strávené chvíle, společná objevování, navázání nových kamarádství a upevnění 

kolektivu – děti se lépe poznají, fungují jako tým. Máme k sobě blíž. I mě potom berou jako 

„normálního člověka“ , zlepší to pak vzájemnou komunikaci. 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

C: Obrovská zodpovědnost za děti, vždycky si oddychnu, když přijedeme domů všichni 

v pořádku. Únava, nečekané komplikace, spousta papírování  a neoceněná práce. 

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

C: Jen drobná zranění, jednou jsme neměli vůbec štěstí na počasí – celý týden pršelo a většinu 

programu jsme na poslední chvíli měnili. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

C: Ano, obojí – vždycky přijedu strašně unavená. 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

C: Zatím většinou dobrá. Pokud si nastavíte určitá pravidla, která rodiče dodrží, tak je to bez 

problémů. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu? 

C: Teď už ne tolik, protože máme určitou zásobárnu aktivit a připravený program, který 

dolaďujeme spíše podle aktuálních potřeb třídy, ale i tak minimálně měsíc, dva před výjezdem 

se scházíme s rodiči, vyplňujeme potřebné formuláře, připravujeme pracovní listy, diplomy. 

Poslední týden nakupuji potřebné věci, balím pomůcky, sportovní náčiní atd. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

C: Kromě proplacení cestovního příkazu dostáváme mimořádnou odměnu. 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně ohodnocena? 



C: Ne.  

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

C: Při prvním výjezdu jsem dětem povolila mobilní telefony při poledním klidu. Některé citlivé 

děti pak rodičům plakaly, vznikaly fámy a přesto, že nebyl žádný problém, tak jsem řešila 

naprosto zbytečné telefonáty. Od té doby jsem s rodiči domluvená na zákazu mobilů. Pokud 

potřebují, mohou mi volat v určenou dobu. Každý večer posílám pár fotek na společný FCB, 

takže rodiče svá dítka vidí spokojená.  

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách. Zdůvodněte: 

C: Myslím, že po každé takové akci, která dopadne dobře, jsem si jistější, sebevědomější, 

poučím se z chyb a nedostatků, takže příště již aktivity nebo hry, které se nezdařily, již příště 

nepoužiji a další škola v přírodě je o to lepší. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

C: Často vyplynou na povrch věci, které nejsou během roku zřetelné – vztahy, problémy žáků 

doma, hygienické návyky, reakce, psychické rozpoložení. Umožní mi to vidět děti i z jiné 

stránky, lépe jim porozumět.  

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat švp nějaké rady? 

C: Vše si dobře připravit, naplánovat variantu pro hezké i deštivé počasí, ale hlavně pokud 

možno vyjet s vychovateli nebo kolegyněmi, na které se můžete spolehnout, se kterými si 

rozumíte. Nastavit si určitá pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21 

Rozhovor s učitelkou D 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

D:29 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního zájmu? 

D: ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

D: 6 – 7 denní 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

D: 25 x 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

D:  Ne, měním každý rok jiné místo. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

D: Hlavně na hory. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

D: Dříve na doporučení, dnes přes cestovní kanceláře 

K: Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? 

Cena?  ano 



Vzdálenost od školy? ne 

Doporučení jiných?  ano 

Recenze na webu? ano 

Možnost využití agentury? ano 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích?  rozhodně pokoje 

Vybavení areálu? Jaké by mělo být? Vhodné pro děti, les, příroda, sportovní hřiště, prostory – 

společenská místnost, vhodné sociální zařízení, nejlépe na pokojích, daleko od silnice 

Vaše osobní zkušenost? Ne, spoléhám na doporučení jiných učitelů a cestovní kancelář. 

Atraktivnost okolí? (známá místa, hrady, přírodní zajímavosti, lanové centrum, zoo nebo tak 

něco), není to podmínkou, program si vytvářím sama, preferuji hlavně přírodu 

Volíte ještě podle jiného kritéria? Kapacita hotelu, jezdíme dvě nebo tři třídy, hledáme objekt 

na míru, bez ostatních návštěvníků 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

D: Organizuji vše sama, ve spolupráci s ostatními učiteli a vychovateli 

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři (vychovatelé)? 

D: Pouze školní vychovatelé nebo asistentky třídy. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte?  

D:. 24 hodin, všichni pracuji, přesto, že máme služby napsané, pracujeme vždy všichni 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

D: Vybírám si ty, kteří mi vyhovují (ze školy), takže ano. 

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

D: Cílem jsou všechny uvedené cíle, na ŠVP se neučíme, ale vzděláváme děti formou 

celopobytových her, výchovný je součástí vzdělávacího, zdravotní je samozřejmostí, proto 

jezdíme na hory. 

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

D: Všechny 

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

D: Ano 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

D: Stmeluje kolektiv, žáky poznám i z jiné stránky, vede žáky k samostatnosti, řešení situací 

bez rodičů, pobyt na čerstvém vzduchu, pokud přeje počasí, trávíme celý den venku, ukazuji 

dětem, že vzdělávat se dá i mimo školu 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

D: Někteří rodiče nemají finance, pro mě spíše obrovská zodpovědnost za děti. 



K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

D: Někdy je potřeba si ujasnit se zaměstnanci hotelu jasná pravidla a požadavky, je to, ale vždy 

na domluvě. 

K: Je pro Vás pobyt ve švp fyzicky či psychicky náročný? 

D: Ano, velmi 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

D: Rodiče souhlasí většinou s pobytem, je potřeba jim vše jasně a srozumitelně vysvětli, občas 

se u mladších dětí (1. – 2. třída) stává, že se nechtějí zúčastnit. Opět, je to na domluvě, někdy 

se to podaří, někdy ne. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu?  

D: Nedokážu přesně spočítat, ale rozhodně dost. Plánuji již od ledna, vyjíždíme v květnu, 

vyplňování dokumentace zabere nejvíce času před i po ŠVP. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

D: Většinou ne, někdy velmi málo př.: 500 – 1000 Kč 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně ohodnocena? 

D: Určitě ne. 

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila? (Něco nedopadlo podle představ, atd.) 

D: Výjezd na ŠVP čtyři třídy, kolegyně příliš nespolupracovaly. Poučení pro mne, výjezd 

maximálně 3 třídy najednou. 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách.  (Posunulo Vás 

to profesně k lepšímu?) Zdůvodněte:  

D: Určitě ano, byla jsem mnohokrát s různými ročníky i kolegy. Vždy je to posun v získávání 

zkušeností od kolegů, stejně tak při samotné práci s dětmi. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

D: Vždy je postoj lepší k žákům, tak opačně. Poznáme se mnohem důvěrněji, situace se lépe 

řeší, lepší je i postoj od rodičů. Vždy všechny informujeme, co děláme, posíláme fotky a zprávy. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké rady? 

D: Mluvit vždy s rodiči i s dětmi otevřeně, představit program, být rádcem v řešení situací, 

obklopit se dobrými a zkušenými učiteli, nebát se jich zeptat, poradit se. Mít dokumentaci 

v pořádku. Být důsledný, jasný ale i stručný v předávání informací rodičům. Děti na pobyt 

připravovat, mluvit s nimi, určitě i následně hodnotit, tvořit portfolio ze ŠVP. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 22 

Rozhovor s učitelkou E: 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

E: 18 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního zájmu? 

E: ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

E: 5 i 7 dnů 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

E: 15 krát 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

E: Místo vždy měním, snažím se dětem ukázat místa, na která se s rodiči možná nikdy 

nedostanou. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

E: Krkonoše, Šumava, Český Ráj, a mnoho dalších krásných míst  

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

E: Vyhledám si místo, kde jsme ještě nebyli, a které bych dětem ráda ukázala a které je vhodné 

na pěší výlety. Jedu se tam osobně podívat, prohlédnout si objekt a vše osobně domluvím. 

K: Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? 

Cena?  ano 

Vzdálenost od školy? ne 

Doporučení jiných?  ne 

Recenze na webu? ne 



Možnost využití agentury? ne 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích z důvodu určitého komfortu. 

Vybavení areálu? Jaké by mělo být? V objektu moc času netrávíme, snažím se být s dětmi stále 

venku, hodně chodíme, ale pro případ špatného počasí je dobré mít vhodnou místnost, kde 

bychom mohli společně trávit čas. 

Vaše osobní zkušenost? ano 

Atraktivnost okolí? Spíše zajímavá místa, krásná přírodě, vhodné trasy pro děti. 

Volíte ještě podle jiného kritéria? Asi ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

E: Ano, všechny výlety si plánuji sama nebo po domluvě s kolegyní – jezdíme většinou dvě 

třídy dohromady. 

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři (vychovatelé)? 

E: Vyjíždí s námi zdravotník a také rodiče. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s rodiči? 

E: Ano, kdyby ne, nedomlouvala bych se s nimi. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

E:.24 hodin – účastním se všech aktivit. Jedu tam proto, abych byla s dětmi 

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

E: Všechny dohromady, ale hlavním cílem je pro mě turistika, poznávání krás přírody. 

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

E: ano 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve škole v přírodě spatřujete? 

E: Poznání kolektivu z jiné stránky, děti se projeví jinak, kolektiv se stmelí, zlepší se kondiční 

schopnosti dětí, pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Děti jsou celkově přátelštější jak k sobě, tak 

ke mně, což se projeví při následné spolupráci, neřeším tolik konfliktů. 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

E: Velká zodpovědnost, mám o děti strach, někde uvnitř cítím stres, ale tím, že jsme v přírodě, 

tak mě to dobíjí a není to tak hrozné.  

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

E: Komplikace s rodiči – i přes domluvu při rodičovském sdružení dali dětem mobil, porušili 

tak daná pravidla. Vyplynulo z toho pro mě, že mi nedůvěřují, potřebují kontrolovat, co se děje. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

E. Ano 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 



E: Dobrá 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu?  

E: Těžko se to dá vyčíslit. Plánuji a připravuji vše během celého roku. Týden zabere jen 

komunikace s rodiči, týden domluva s poskytovateli ubytování, týden plánování výletů, 

zajištění autobusů, týden příprava materiálů, také nějaký čas zajištění sponzorů. Je to opravdu 

časově náročné. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

E: Ohodnocení se projevuje v mém osobním ohodnocení. 

K: Ne.  

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

E: Jednou jsem osobně neprověřila ubytování a děti pak spaly po dvanácti v jedné místnosti na 

půdě. Dalo se to zvládnout, ale určitě ubytování nesplnilo naše požadavky a domluvu. Bylo 

obtížné vysvětlit to rodičům. 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách.  (Posunulo Vás 

to profesně k lepšímu?) Zdůvodněte: 

E: V pohledu na žáky. Lépe se mi s nimi pracuje. 

K: V čem se Vám konkrétně změnil pohled či postoj k žákům? 

E: Tím, že je poznám i z jiné stránky, lépe chápu jejich reakce, více jim rozumím. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké rady? 

E: Pořádně si před odjezdem zjistit zdravotní potíže dětí, možné alergie. Od rodičů vyžaduji 

potvrzení o zdravotním stavu dětí, pokud užívají nějaké léky, tak je mít řádně označené 

s popsaným způsobem užívání a souhlasem s podáváním těchto léků.  Také mít určitě kontakty 

na rodiče, kdyby bylo nutné jim volat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 23 

Rozhovor s učitelkou F: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

F: 17 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního zájmu? 

F: ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

F: 5 denní 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

F: 12 x 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

F: Jezdíme na stejné místo. Už to máme osvědčené. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

F: Dříve jsme jezdili do Plas, ale nyní jezdíme do Konstatinových Lázní. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

F: Tenkrát jsme potřebovali objekt s větší kapacitou, proto jsme na doporučení jiné školy jeli 

do Konstantinových Lázní, kde jsme opravdu velmi spokojeni. 

K: Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? 

Cena?  ano 

Vzdálenost od školy? ano 

Doporučení jiných?  ano 

Recenze na webu? ne 

Možnost využití agentury? ne 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích. 

Vaše osobní zkušenost? ano 



Vybavení areálu? Jaké by mělo být? Vhodné pro děti, bezpečné, s možností trávení času uvnitř 

i venku vzhledem k počasí. 

Atraktivnost okolí? Ano 

Volíte ještě podle jiného kritéria? Ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

F: Vše organizujeme sami, nechceme cenu za ŠVP navyšovat o platbu agentuře. 

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři (vychovatelé)? 

F: Jsme zpravidla 3 dospělí na 25 – 30 dětí, jezdí s námi vychovatelé. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

F: 24 hodin – i když jsme tři, jsme všichni s dětmi celý den, různě se střídáme. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

F: Ano, ale je dobře vyjet s lidmi, se kterými si rozumíte a na které se můžete spolehnout.  

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

F: Na první místo bych dala rekreační, na druhé výchovný a vzdělávací až na třetí místo. 

Snažíme se mít co nejvíce sportovních aktivit, her, výletů, kvízů atd. 

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

F: Zlepšení fyzické kondice dětí, vzájemnou spolupráci, stmelení kolektivu, pobyt na čerstvém 

vzduchu.  

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

F: Ano 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

F: Poznání dětí i z jiného úhlu pohledu, najdu si k dětem cestu, mohu i výuku přizpůsobit zájmu 

dětí, vím, co na ně platí. Zlepší se vztahy ve třídě, děti lépe vzájemně spolupracují. 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

F: Stále se může něco stát, musíte být stále ve střehu, předvídat, máte obrovskou zodpovědnost 

za děti. Jak se říká, jste jednou nohou v kriminálu.  

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

F: Nevyzvednutí dítěte po pobytu. Museli jsme dívenku dokonce odvézt domů, matka se pak 

vymlouvala na porouchané auto. Bylo to nepříjemné, také jsme se těšili domů, ale nějakou dobu 

jsme čekali, nakonec jsme tím strávili dvě hodiny. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

F: Ano 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 



F: Velmi dobrá. Rodiče nám pomáhají například s přípravou kostýmů, dokonce dostáváme 

sponzorský dar. Navíc SRPDŠ pořádá školní ples a výtěžek je věnován právě na úhradu školy 

v přírodě. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu?  

F: Je to spousta času je obtížné to spočítat. S organizací musíme začít už v září, ale nejvíce 

práce s přípravou je tak měsíc až dva před výjezdem.  

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

F: Mimořádnou odměnou. 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně ohodnocena? 

F: Ne. Sice nějaké peníze navíc dostanu, ale rozhodně to neodpovídá počtu hodin, které nad tím 

strávím. 

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

F: Ne. 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách.  (Posunulo Vás 

to profesně k lepšímu?) Zdůvodněte: 

F: Nyní je snazší komunikace, jsem zvyklá řešit problémy, už nejsem tolik ve stresu. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

F: Posílilo to vztahy mezi mnou a dětmi, ale také rodiči.  

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké rady? 

F: Vzít s sebou dobrého parťáka – pak je dobře Vám i dětem. Neustále být ve střehu, 

přepočítávat děti, mít mokrou i suchou variantu programu. Znát zdravotní stav dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 24 

Rozhovor s učitelkou G: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

G: 17 let 

K: Jezdíte s Vašimi žáky na školu v přírodě? 

G: Ne, nejezdím. 

K: Byla jste někdy s Vaší třídou ve ŠVP? 

G: Ano, byla jsem ve ŠVP dvakrát. 

K: Měla jste špatnou zkušenost? 

G: Ne, neměla. Myslím, že ŠVP proběhly standardně. Poprvé jsem jela i s vychovateli, měla 

jsem tedy volné odpoledne a tento pobyt byl docela fajn. Podruhé jsem jela s dětmi sama, starala 

jsem se o děti téměř celých 24 hodin – dalo se to zvládnout, ale bylo to náročné. 

K: Můžete vysvětlit, proč tedy na ŠVP nejezdíte? 

G: Asi jde o mě samotnou – nejsem cestovatel ani v osobním životě, navíc jsem velmi 

úzkostlivá, co se týče ztráty dětí, strachu že dojde ke zranění – stále děti hlídám, počítám, 

kontroluji, i když jsou s vychovateli. Je to pro mě velmi stresující a bohužel svůj stres pak 

přenáším i na děti. Stejně tak nemám ráda ani školní výlety. Navíc jsem zvyklá na své pohodlí 

a domácí komfort i co se týče dovolené. Dalším důvodem je administrativní náročnost – jsou 

to hodiny a hodiny práce navíc, kterou mi nikdo nezaplatí. Nehodlám pokládat vlastní práci na 

oltář školy.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 25 

Rozhovor s učitelkou H: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

H:  8 let 

K: Jezdíte s Vašimi žáky na školu v přírodě? 

H: Ne, nejezdím. 

K: Byla jste někdy s Vaší třídou ve ŠVP? 

H: Ano, jednou. 

K: Můžete reflektovat tento pobyt? 

H: Bohužel jsem neměla dobrou zkušenost, především ze strany rodičů, kteří se neustále 

vměšovali do programu, osobně přijeli zkontrolovat co a jak se děje, cítila jsem jejich nedůvěru, 

což nebylo vůbec příjemné. Pro mě to byla stresující záležitost, neustále jsem se obávala o 

bezpečnost dětí, neustále jsem řešila různé potřeby dětí, hádky, žalování. K tomu nedostatečný 

spánek – přijela jsem opravdu unavená, a když si vzpomenu na tu spoustu času, papírů, které je 

potřeba vyplňovat a ohlídat, tak už se mi znovu vyjet nechce. Dalším důvodem je i finanční 

stránka. Za pobyt jsem dostala symbolickou odměnu. 

K: S jakými reakcemi od dětí jste se po pobytu setkala? Jak hodnotily pobyt děti? 

H: Děti si pobyt užily, líbilo se jim místo, výlety i aktivity, které jsme společně dělali. Záporně 

hodnotily právě vyvstalé hádky a nedorozumění mezi sebou. I po pobytu jsme se k tomu vraceli 

při třídnických hodinách.  

K: Nezkusíte přeci jen ještě někdy na ŠVP jet? 

H: Možná ano, ale určitě se třídou, která bude i před pobytem fungovat lépe a budu cítit oporu 

v rodičích. Možná kdybych jela ještě s jinou, zkušenou kolegyní, která by mi pomohla. 

 

 

 

 



 

 


