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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO MIMOŠKOLNÍ AKCE 
 

Mimoškolní akce je vzdělávání, které probíhá mimo prostory obvyklé, případně mimo obvyklé prostory a 

obvyklý čas. Probíhá v určeném místě a čase. Na celý průběh konání mimoškolní akce se vztahuje školní 

řád a školský zákon. Následující pravidla zpřesňují podmínky pro některé takové akce a jsou závazná pro 

všechny zaměstnance školy i všechny účastníky vzdělávání. 

 

Koupání 

Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech k tomu určených. Učitel 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 učitele je 

maximálně 10 žáků. Učitel rozdělí žáky na dvojice, které se vzájemně při koupání sledují. Po skončení 

koupání skupiny žáků učitel vždy překontroluje počet žáků. 

 

Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Při plaveckém výcviku se třída dělí na 

skupiny. Nejvyšší počet žáků plavců ve skupině je 15, žáků neplavců 10. Vyučující má přehled o celém 

prostoru výcviku a všech žácích ve vodě. Po skončení výcviku překontroluje počet žáků.  

Za bezpečnost žáků při plaveckém výcviku prováděném v cizím zařízení odpovídají ti, kteří jej přímo 

vedou. Za bezpečnost žáků do doby jejich předání pracovníkům pověřeným vedením plaveckého výcviku 

odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plavecký výcvik doprovázejí. Pedagogický pracovník je 

přítomen po celou dobu výcviku. V případě, že pedagogický pracovník zjistí nedodržování zásad 

bezpečnosti, okamžitě zajistí ukončení plaveckého výcviku a informuje ředitele školy. Pedagogický 

pracovník nebo cvičitel plavání výcvik přeruší také v případě, kdy nemůže být v celém průběhu výcviku 

zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících. 

 

Lyžařský výcvik 

Vzdělávací akci řídí vedoucí určený ředitelem školy. Vedoucí akce odpovídá za řádnou organizační 

přípravu, personální zajištění, vhodný objekt, dopravu a další vymezené činnosti. Zpracovává program 

výcviku včetně jeho kulturně výchovné části, odborných přednášek, plánu výcviku, diferencovaného 

podle výkonnosti žáků. Vedoucí dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části 

výcviku a odpovídá za hospodaření. Nepřesáhne-li počet účastníků akce 60 žáků, vedoucí vede výcvik 

jednoho družstva. Vede všechny zaměstnance a kvalifikované instruktory. Na akci je přítomen zdravotník 

zotavovacích akcí. 

Lyžařský výcvik je veden kvalifikovanými instruktory. Lyžařský instruktor/instruktor snowboardingu 

odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu svěřeného družstva, za zdraví a bezpečnost 

jeho členů, je povinen při výcviku dbát na úroveň vyspělosti, výkonnost a zdravotní stav žáků. Po celou 

dobu zájezdu jsou všichni instruktoři povinni vyžadovat dodržování kázně, denního řádu a životosprávy, 

nedovolit žákům přeceňovat své síly nebo se chovat nepřiměřeně svým možnostem. Podle pokynů 

vedoucího zájezdu vykonává pedagogický dohled a pomáhá při zajišťování teoretického a kulturně 

výchovného programu. 



 
 

Vedoucí zájezdu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání 

lyží a nutnost používat při lyžařském výcviku ochrannou přilbu. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního 

vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým 

v případě zletilých žáků. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák předloží před odjezdem 

prohlášení o bezinfekčnosti, které obsahuje sdělení, že je žák zdravý, nebylo mu nařízeno karanténní 

opatření a ani jim (mu) není nic známo o jeho eventuálním styku s nakažlivou chorobou. Každý žák musí 

mít s sebou svůj průkaz zdravotní pojišťovny. 

Před zahájením výcviku zajistí vedoucí akce řádné poučení žáků o možnostech vzniku úrazu. Úrazová 

prevence je součástí teoretické výuky v rámci akce (první pomoc, nebezpečí v horách). Vedoucí odpovídá 

za evidenci úrazů. 

Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Tato hlediska dodržují 

instruktoři 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. 

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

jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva, které zahájí základní výcvik. 

Lanovky a vleky se používají pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech 

a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutno dbát všech 

pokynů Horské služby a výstražných značek. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, 

teplota pod mínus 12 stupňů C) se výcvik a horské výlety omezují, případně nekonají. 

Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá sportovní vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se 

věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře/snowboardisty. Tento terén musí mít bezpečný dojezd. 

Třetí den týdenního lyžařského kurzu se zařazuje odpočinkový půldenní program bez výcviku. 

Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují. 

Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu, který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. 

V průběhu akce se průběžně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím 

zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován personál ubytovacího zařízení. 

Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu za předpokladu, že ho vede 

kvalifikovaný instruktor a jsou dodržována pravidla bezpečnosti při jízdě na snowboardu. 

 

Sportovně turistické kurzy 

Kurzy jsou zajišťovány kvalifikovanými instruktory /pedagogy/. Jejich činnost řídí a kontroluje vedoucí 

kurzu. Zároveň kontroluje dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. Žáci se dělí do družstev 

podle výkonnosti.  

Družstvo má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy stanoven pro některé činnosti počet nižší 

(cyklistika 10 žáků). Počet instruktorů nesmí být menší než počet družstev. Účastní-li se kurzu více než 

30 žáků, je přítomen zdravotník zotavovacích akcí. Kurzy s počtem do 30 žáků musí doprovázet 

3 dospělé osoby, z nichž jedna musí mít absolvován kurz první pomoci.  

Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení (včetně ochranné přilby) 

a znalosti žáků o pravidlech silničního provozu. Bez jejich znalosti a bez povinného vybavení 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 a na základě jiných okamžitých skutečností.  

Při horské turistice musí instruktor seznámit žáky s možným nebezpečím hrozícím v horách. Při horských 

túrách musí důsledně respektovat aktuální podmínky, zejména povětrnostní, a pokyny Horské služby. 

Před začátkem túry oznamuje kompetentní osobě směr a cíl túry a předpokládaný čas návratu. Hlásí včas 

eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně 2 instruktoři.  

 

Zahraniční výjezdy 

Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění léčebných 

výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu. Nezletilý žák 

předloží i písemný souhlas zákonného zástupce. 

 

Účastníci výjezdu jsou povinni: 

a) dbát pokynů a příkazů pedagogických pracovníků naší i partnerské školy, řídit se pokyny 

hostitelské rodiny, respektovat domácí řád rodiny nebo řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.  

b) slušně se chovat vůči učitelům a žákům partnerské školy, řidičům autobusu, průvodcům a členům 

hostitelské rodiny, dostavit se včas k dopravnímu prostředku, udržovat čistotu, nevyklánět se 

z oken, zdržovat se během jízdy na svém místě, vystupovat pouze na pokyn. 

c) užívat při individuálním transportu pouze dopravní prostředky určené pedagogickými pracovníky 

nebo hostitelskou rodinou, dodržovat zákaz stopování. 

d) pohybovat se v rámci individuálního programu minimálně ve dvojicích, dostavit se vždy včas na 

smluvené místo. 

e) obrátit se v případě nespokojenosti nebo tísně na kontaktní osobu, která bude předem určena. 

f) oznámit neprodleně kontaktní osobě zranění, nemoc či případnou neúčast na společném programu. 

 

Doprava při akcích organizovaných školou 

K dopravě žáků lze používat hromadné dopravní prostředky, nebo smluvně zajištěnou dopravu.  

Žáci jsou povinni se po čas jízdy chovat ukázněně, zdržovat se na svých místech a udržovat v dopravním 

prostředku čistotu. Za jízdy je zakázáno vyklánět se z oken. Nastupovat a vystupovat mohou žáci pouze 

na pokyn učitele, ve výjimečných případech (např. dopravní nehoda) na pokyn řidiče. Při nastupování 

a vystupování jsou žáci povinni zachovávat opatrnost (rozhlédnout se). Nezbytnou opatrnost musí 

dodržovat i při přecházení vozovky či kolejiště. 

 

Zajištění bezpečnost žáků při soutěžích, exkurzích veletrzích a přehlídkách 

Pokud dohled nad nezletilými žáky včetně dopravy neprovádějí zákonní zástupci žáků, zajišťuje uvedené 

škola po dohodě s organizátorem soutěže nebo přehlídky. 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 a jiných soutěžních míst. 



 
 

Vodácký kurz 

Vzdělávací akci řídí vedoucí určený ředitelem školy. Vedoucí akce odpovídá za řádnou organizační 

přípravu, personální zajištění dohledu nad žáky, vhodný objekt pro ubytování, dopravu a další činnosti 

související s organizací kurzu. Zpracovává program kurzu včetně zajištění instruktorů pro vedení 

vodáckého výcviku. Škola nezajišťuje vodácký výcvik pomocí svých zaměstnanců, ale objednává tuto 

službu u specializované agentury. 


