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ředitelka školy
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 změní
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu
školy.
1. Škola v přírodě se řídí zejména zákonem 258/2000 Sb. 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.
2. VYSÍLÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ
1) Výjezd žáků do školy v přírodě se uskutečňuje ve 4.ročníku. Délka pobytu trvá
maximálně 14 dnů.
Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na
ní, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky a průjmu). 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. 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. 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. Podle tohoto výkladu nelze použít zdravotní průkaz dětí
vystavovaný v některých krajích, protože zde nejsou záznamy z lékařských prohlídek
a ty obyčejně nejsou provedeny v termínech do jednoho roku – tento průkaz má
platnost dva roky. Pokud je rodiči vysláno na základě souhlasu lékaře do ŠvP dítě se
zvláštní zdravotní způsobilostí, zúčastní se ŠvP v doprovodu zákonného zástupce nebo
jiné pověřené osoby starší 18 let, popřípadě v doprovodu asistenta. Posudek o
zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající
škole.
2) K zařazení žáka je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce na formuláři školy,
včetně souhlasu podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s poskytnutím
zdravotních služeb
1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným
způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,
2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou
zdravotními službami podle bodu 1.
3) Do školy v přírodě musí zákonný zástupce vyplnit písemné prohlášení, že žák není
nemocen a že mu lékař nenařídil karanténní opatření a že mu není známo, že by žák
před výjezdem přišel do styku s osobami nemocnými přenosnou chorobou. Toto
prohlášení odevzdají rodiče při odjezdu, nesmí být starší více než jeden .
4) Pobyt se uskutečňuje
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v objektech sloužících k tomuto účelu, které splňují hygienické podmínky a
podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky a nacházejí se v oblasti, která je
pro ozdravovnou funkci školy v přírodě vhodná.

5) Pro žáky, kteří se neúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě.
6) Zástupce ředitele pro I.stupeň zabezpečí odborně i zdravotně způsobilí doprovod
v takovém počtu, aby byla zajištěna výchova a výuka žáků a jejich bezpečnost po celý
den. Seznam před odjezdem předloží ke schválení řediteli školy.
7) Vyslaný zaměstnanec si může ze závažných rodinných důvodů vzít svoje dítě, i když
není žákem vysílané třídy, školy.

3. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ
1) Ředitel školy pověří pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě.
2) Stanovený vedoucí školy v přírodě zajišťuje:
- žádost ŘŠ o povolení mimoškolní akce 2 měsíce před zahájením ŠvP,
- ubytování a stravování účastníků – písemná smlouva,
- sestavení upraveného učebního plánu,
- režim dne,
- zajištění dopravy,
- rozpis služeb ped. pracovníků,
- schválení uvedené dokumentace ŘŠ,
- po příjezdu zajistí péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy
v přírodě,
- vedení zdravotnického deníku – následné uchovávání po dobu 6 měsíců,
- zajistí vybavenost lékárničkou (zákon č. 258/2000 Sb.), minimální vybavení,
- 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. Zajistí od rodičů písemný souhlas zákonných
zástupců s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách,
- informovanost zákonného zástupce dítěte o zdravotních potížích, které dítě
v průběhu ŠvP prodělalo a o případném kontaktu s infekcí,
- zajistí po dohodě s vedením školy vyplnění příkazů k pracovní cestě,
- kontrola posudku zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti žáků,
- vyúčtování celkových nákladů za školu v přírodě, které ihned po obdržení všech
podkladů předkládá ke kontrole zástupci ŘŠ a společně ŘŠ,
- zprávu o průběhu školy v přírodě (předkládá ZŘŠ a následně ŘŠ),
- zajistí vrácení posudku zdrav. způsobilosti po ukončení ŠvP zákonným zástupcům
dětí,
- zajistí instruktáž všech fyzických osob činných na ŠvP, včetně dětí.
Poplatek za školu v přírodě platí žáci v kanceláři školy nebo doloženým převodem na
účet školy.
4) Pokud je program v ŠvP částečně zajištěn jinou organizací, sepisuje kmenová škola
s touto organizací dohodu o provedení práce.
3)
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4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
1) Vyučování je rozvrženo do 5 dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
2) Učitelé přebírají žáky v 7.00 hodin a předávají je ve 12 hodin p. vychovatelkám, které
pracují se žáky do 20 hodin. Do výuky jsou zařazovány možnosti vlastivědného,
přírodovědného a sportovního charakteru.
3) Od 17.00 do 18.00 hodin žáci mají přípravu na vyučování pod vedením učitelů.
5. PRACOVNÍCI ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Po dobu pobytu ve škole v přírodě náleží zaměstnancům školy plat jako za výuku ve škole.
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