Základní škola Kravaře, Komenského 14

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil
Účinnost ode dne: 22.5. 2003
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.

1.
Škola v přírodě se řídí vyhláškou MŠMT č. 303/96Sb. o školách v přírodě,
zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 395/1991Sb. o
školských zařízeních, činnosti škol v přírodě č.j.19548/81-201 a touto směrnicí.

2.

VYSÍLÁNÍ ŢÁKŮ DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ

2.1
Do škol v přírodě se vysílají žáci prvního až devátého ročníku, maximálně
dvakrát během školního roku, délka jednoho pobytu žáků ve škole v přírodě je
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 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. Zdravotní způsobilost posuzuje
a posudek vydává praktický lékař, který dítě registruje. zbývající uvedené
skutečnosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte, toto
potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a
písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole.
2.2. K zařazení žáka do školy v přírodě je třeba písemného souhlasu zákonného
zástupce na formuláři školy (č.1). Součástí jejich souhlasu je prohlášení o poučení,
že do školy v přírodě nemůže být zaslán žák, jeho zdravotní stav by mohl být tímto
pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Dalším
potvrzením rodičů je písemné vyjádření rodičů a lékaře o zdravotní způsobilosti
dítěte (formulář č.2) odevzdané při odjezdu.
2.3. Na školu v přírodě vyjíždějí zásadně třídní kolektivy, vyjímečně doplněné
malým počtem žáků z jiných tříd. 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
3.2.
3.3.
3.4.

Ředitel školy vydává řád školy v přírodě jako součást organizačního řádu
školy.
Ředitel školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením
školy v přírodě.
Vedoucí školy v přírodě zajišťuje:

- 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),
- sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přehlédnutím 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,
- dopravu žáků, podklady pro písemnou objednávku předává zástupci ředitele,
- 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, návrh na uzavření dohod o provedení práce s potřebnými údaji
předává zástupci ředitele,
- zdravotníka s potřebnou kvalifikací a rozsahem povinností podle příslušných
předpisů (vyhláška č.303/96Sb. o školách v přírodě, zákon č.258/2000Sb. o
ochraně veřejného zdraví),
- vybavení lékárničky (zákon č.258/2000Sb.),
- rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Písemný rozpis odevzdá před odjezdem
řediteli školy (formulář č. 4),
- péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě, s výjimkou
ŠvP v zahraničí
- vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků a uložení těchto záznamů po
dobu 6 měsíců od skončení ŠvP (zákon č.258/2000Sb.),
- informovat zákonného zástupce dítěte o zdravotních potížích, které dítě
v průběhu ŠvP prodělalo a případném kontaktu s infekcí (zákon č.258/2000Sb.),

- zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na ŠvP, s výjimkou
zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, pokud se takové
instruktáže dosud neúčastnily (zákon č.258/2000Sb.),
- fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo
zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost
posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje
(zákon č.258/2000Sb.)
- rozpočet školy v přírodě,- zprávu o průběhu školy v přírodě,- vyúčtování školy
v přírodě společně s ředitelem školy.
4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
4.1. Vyučování je rozvrženo do šesti dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá 40 minut.
Do výuky jsou zařazovány organizační formy výuky využívající místní podmínky a
možnosti sportovního, vlastivědného, přírodovědného apod. charakteru.
Mgr. Tomáš Dorazil, ředitel školy
přílohy:
F1 písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do ŠvP
F2 prohlášení zákonných zástupců dítěte
F3 smlouva s provozovatelem zařízení o zajištění ŠvP
F4 učební plán školy v přírodě
F5 režim dne školy v přírodě
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PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE DO ŠVP
Souhlasím s účastí mého syna (dcery) ________________________________
do školy v přírodě v ____________________, termín od ___ do____ 200 .
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno,
adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 256/95Sb. o ochraně
osobních údajů. Účastnický poplatek ____ Kč zaplatím do týdne podle pokynů
školy. v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím
jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem
společného návratu. Telefonní čísla, na kterých se s námi můžete po dobu ŠvP
kontaktovat:

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)
V Kravařích dne ______________
podpis zákonných zástupců žáka

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Prohlašuji, že mé dítě
__________________________________nar.______________________
je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v _________________
Prohlašuji, 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
v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly,
kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Kravařích dne _____________
___________________________
podpis zákonných zástupců dítěte
(datum ne starší jeden den)
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na škole v přírodě.
praktický lékař
který dítě registruje

Základní škola ______________________ dále jen odběratel, tel. _____________
DIČ ____________________, bankovní spojení ___________________________
zastoupená _________________________________________________________
a
dodavatel __________________________adresa ___________________________
tel _________, fax _________IČO ____________bankovní spojení ____________
zastoupený (jméno, funkce) ____________________________________________
uravírají spolu tuto

SMLOUVU S PROVOZOVATELEM ZAŘÍZENÍ O ZAJIŠTĚNÍ ŠVP
1. Podle vyhlášky MŠTM č. 303/96Sb. o školách v přírodě „ Pobyt žáků ve škole
v přírodě organizují vysílající školy nebo předškolní zařízení na základě předem
uzavřené písemné smlouvy.“
2. Dodavatel zajistí ubytování a stravování v objektu _______________________
v termínech:
třída __________ od __________do__________
třída __________ od __________do__________
třída __________ od __________do__________

Cenová
žáků
na osobu a dospělých
na osobu a Celkem
kalkulace
den
den
ubytování
Kč
Kč
stravování
Kč
Kč
Náklady na ubytování a stravování budou zúčtovány podle skutečného počtu žáků
a pedagogického doprovodu, nahlášeno 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
výuk, zejména dostatek výukových místností. Pobyt školy v přírodě nebude
narušen ubytovacími nebo restauračními službami pro cizí osoby. Pro ubytování
zdravotníka bude vyčleněn zvláštní pokoj, který bude zároveň ošetřovnou a
další pokoj jako izolace pro nemocné.
5. Stravování účastníků školy v přírodě zajistí dodavatel v souladu s hygienickými
a zvláštními předpisy ( vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění
vyhlášek č. 134/1993 Sb., č. 276/1993 Sb. a č. 20/1995 Sb., zákon č. 119/1992
Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 sb...).
6. Stravování účastníků školy v přírodě zajistní 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. Požadavky objednatele na zvýšený kalorický výdej:
9. Dodavatel dále zajistí:
(autobus, autobus zdarma, exkurze, balíčky na cestu,...)
10.

Zvláštní ustanovení smlouvy (autobus, exkurze, požadavky na zvýšenou
kalorickou hodnotu stravy, vybavení učeben, balíčky na cestu,...):

11.

Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně, do 14 dnů po doručení
faktury škole. Záloha předem může být proplacena ve výši maximálně 50
procent předpokládané celkové částky.

12.

Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně, záloha ve výši _________Kč
bude zaplacena do termínu ___________, zbytek bude proplacen do 14 dnů
po doručení faktury škole.

dodavatel

objednatel
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UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY V PŘÍRODĚ V ….
Školní rok: 20 /20
Třída:
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REŢIM DNE ŠKOLY V PŘÍRODĚ V …
Školní rok: 20 /20

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
noc

Třída:
Rozpis služeb pedagogických
pracovníku v jednotlivých dnech
školy v přírodě (doplň datum)

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŠvP
Školní rok:
Třída:
Počet žáku:
Pedagogové školy (jmenovitě):
Externí zaměstnanci (funkce):
Vyúčtování akce:
Doprava:
Ubytování:
Strava:
Mzdy doprovázejících osob nad úvazky:
Ostatní osobní náklady:
Odvody soc. a zdr. pojištění:
Různé:
Výdaje celkem:
Příspěvek
- od rodičů
- od zřizovatele
- od krajského úřadu
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, denní penze, nemocnost účastníků, přednášky, besedy, akce pro žáky)
Povinnosti zdravotníka ve škole v přírodě
1. Při odjezdu
- převezme od rodičů zdravotní dokumentaci dětí, jejich osobní léky
- zkontroluje, zda děti, které nesnášejí jízdu autobusem, jsou patřičně vybaveny
(sáček, Kinedryl)
2. Při příjezdu

- zavede zdravotní dokumentaci dětí (evidence léků, jejich dávkování, přehled
zdravotních zvláštností, enuretiků apod.)
- poučí děti o hygienických zásadách ve škole v přírodě
- zkontroluje vybavení lékárniček
3. V průběhu pobytu ve škole v přírodě
- ošetřuje poranění a onemocnění, poskytuje první pomoc
- zajišťuje odborné lékařské ošetření dětí, v případě potřeby doprovází děti
k lékaři
- pečuje o nemocné děti, podává jim léky
- předává informace o nemocných pom. vychovatelce na noční směně,
- vede evidenci nemocných, evidenci drobných úrazů, tuto evidenci předá řediteli
Švp při ukončení turnusu
- v případě zajištění hygienických závad předloží řediteli ŠvP návrhy na jejich
odstranění
- kontroluje pořádek na pokojích, provádí bodování spolu s vychovatelkou
4. Při ukončení pobytu ve škole v přírodě
- předá řediteli zdravotní dokumentaci, přehled nemocných, úrazů
- provede zhodnocení zdravotního stavu děti ve ŠvP

Povinnosti pedagogických pracovníků ve škole v přírodě
1) Učitelka - zodpovídá za děti v době vyučování a dozoru, dle rozvrhu pracovní
doby
- zodpovídá za plnění plánu výuky ve ŠvP
- vede příslušnou evidenci
- je povinna zastupovat ostatní ped. pracovníky v době jejich
nepřítomnosti, nelze-li to vyřešit jinak
- spolupracuje s vychovatelkami a pom. vych., předává jim důležité
informace o dětech a jejich zvláštnostech
- za svou činnost v ŠvP zodpovídá ředitel ŠvP
- provádí kontrolu věcí dětí
dbá na dodržování domácího řádu a denního režimu
- dohlédne, zda děti napsaly rodičům zprávu o příjezdu
2) Vedoucí pedagog z řad doprovodu navíc – předává po příjezdu řediteli (hosp.)
ŠvP finanční částku od rodičů (vyžádat stvrzenku)
- zodpovídá za činnost učitelek ve ŠvP
- zodpovídá za vyplnění turnusového plánu práce (část vzdělávací)
- denně kontroluje a podepisuje výdejky potravin
- spolupracuje a ředitelem ŠvP při řešení problémů
- vypracovává hodnocení turnusu

- zodpovídá za vedení předepsané dokumentace
- zodpovídá za správné vedení evidence strávníků, hlášení změn
- vede denní přehled o pobytu dětí venku – nejméně 4-5 hodin venku
- operativně řeší s ředitelem ŠvP veškeré připomínky
3) Vychovatelka ZŚ
- spolu s učitelkami ZŠ se podílí na zajištění osobní hygieny dětí
- organizuje program pro dětí v odpoledních hodinách
- zodpovídá za přidělenou skupinu dětí v rozsahu své pracovní doby a
dozorů
- zajišťuje činnost s dětmi v době mimo vyučování

Návrh režimu dne:
7.00 - 8.00
8.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
20.00 - 7.00

Škola (razítko):

budíček, hygiena, snídaně (v neděli a svátky o 1 hodinu později)
vyučování (1 hodina pobytu venku – minimálně)
oběd
polední klid
odpolední zaměstnání, svačina
osobní volno, večeře
večerní program
hygiena spánek

termín:

od:

do:

DOTAZNÍK o zdravotních zvláštnostech dítěte

1.

Jméno dítěte: __________________________________________________
Bydliště: ______________________________________________________
Datum narození: _____________ RČ: __________________ Poj._________

2.

Nemoci, které dítě prodělalo (opakovaně, náchylnost): _________________
_____________________________________________________________
Prodělané infekční nemoci:_______________________________________
Záchvaty (popis průběhu):________________________________________
První pomoc při záchvatu: ________________________________________
_____________________________________________________________
Alergie:
- léky: ______________________________________________
- potraviny: _________________________________________
- pyl: _______________________________________________

- jiné: ______________________________________________
3.

Užívání léků: (dlouhodobě – název + dávkování) : _____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Písemné prohlášení rodičů
Jméno dítěte _________________________narozen(a) ______________________
Místo a adresa, z něhož dítě na školu v přírodě nastupuje_____________________
___________________________________________________________________
Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na školu v přírodě
není infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření,
zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský dohled.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení kolektivu na škole v přírodě.
Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu školy v přírodě dítěte:
___________________________________________________________________
Upozornění: Pokud dítě trpí nějakou alergií nebo bere pravidelně nějaké léky, uveďte:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
V Kravařích dne : ______________
_________________________

__________________________
podpisy rodičů

(Nesmí být starší 3 dny před zahájením školy v přírodě.)

