Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace
Poučení o bezpečnosti a chování
Pokyny pro účastníky studijně poznávacího výjezdu do zahraničí
1. Žák pečuje o své zdraví, v průběhu výjezdu se chová vždy tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví
dalších osob.
2. Má bezpečně uloženy důležité dokumenty, doklady a peníze.
3. Oblečení a obuv volí přiměřené charakteru akce a počasí, obojí je vhodné a pohodlné do takové
míry, aby nebylo ohroženo zdraví žáka.
4. Žákům není dovoleno brát s sebou alkohol, cigarety (ani elektronické), jiné návykové či zdraví
škodlivé látky, nože, zbraně, rovněž není vhodné brát s sebou drahé věci.
5. Za drahé věci, mobilní telefon, fotoaparát apod. si zodpovídá sám žák.
6. Žák nekouří, nepožívá žádné alkoholické nápoje či jiné podpůrné či zdraví škodlivé látky.
7. Po dobu zahraničního výjezdu se žák vyhýbá nebezpečným situacím a nebezpečným místům, která
žáka mohou ohrozit na zdraví a neprodleně o nich informuje pedagogický dohled.
8. Při jakémkoli svévolném poničení majetku (v ubytovacím zařízení, na navštívených místech,
v autobusu či v jiných dopravních prostředcích) vedoucí ke škodě, uhradí tuto škodu zákonný
zástupce žáka.
9. Při cestě autobusem – žák se chová klidně, tiše, sedí na svém místě. Na sedadle neklečí ani nesedí
zády ke směru jízdy. Odpadky si po sobě uklízí výhradně na stanovená místa. Před každým
opuštěním autobusu si žák zkontroluje, zda zanechá místo po sobě čisté. Pokud je autobus vybaven
bezpečnostními pásy, je žák povinen se jimi připoutat. Autobus opouští dle pokynů pedagog.
dohledu nebo delegáta CK, zvláště dbá pokynů při nástupu a výstupu z autobusu na
frekventovaných místech.
10. Během pobytu na navštívených místech a na komunikacích se žáci pohybují v útvarech, které jim
určí pedagogický dohled, pohybují se jen po určené trase, dávají pozor, aby nevstoupili do jízdní
dráhy, a to i na cyklistických stezkách. Žáci jsou rozděleni do menších skupinek, pro zajištění větší
bezpečnosti při přecházení ulice apod. Každý si hlídá svého souseda či skupinku a v případě, že zjistí,
že se někde opozdil, postupuje dle instrukcí popsaných na lístku s kontaktními čísly.
11. Žáci neopouštějí skupinu bez dovolení a nikde se sami nezdržují.
12. V objektech se žáci chovají slušně a ukázněně, naslouchají výkladu průvodce. Nedotýkají se
exponátů a nevstupují na místa, na která to není dovoleno. V případě, že si žák chce něco zakoupit,
pedagog. dohled mu ukáže, kde je to možné. Žák si slušně požádá o zboží, neodnáší si nic, za co
nezaplatil.
13. Jakékoli zdravotní potíže žáci hlásí ihned osobě konající dohled. Pokud žák bere pravidelně léky, činí
tak sám nebo požádá o pomoc či dohled pedagoga. Na zahraniční výjezd žáci odjíždějí s
dostatečným množstvím potřebných léků.
14. V ubytovacích zařízeních se žák chová ukázněně, nepobíhá ani nekřičí, svým chováním neobtěžuje
ani neohrožuje ostatní, nemanipuluje s žádnými spotřebiči. Spotřebiče např. v kuchyňce obsluhuje
pouze pedagogický dohled či jiná dospělá osoba. Žák nepoužívá ostré či jiné jakkoliv nebezpečné
předměty. Žák neopouští sám ubytovací zařízení bez doprovodu pedagoga či jiné pověřené dospělé
osoby či bez jejího souhlasu. Při odjezdu řádně zkontroluje, zdali na místě nic nezanechal. V
případě, že na něco zapomene, nelze zaručit, že danou věc dostane zpět.
15. V případě jakéhokoliv problému je žák povinen v první řadě upozornit vedoucího výjezdu či ostatní
učitele pověřené pedagogickým dohledem, kteří jsou schopni na místě s daným problémem pomoci
(nikoliv rodiče prostřednictvím mobilního telefonu, mailu apod.).
16. Žáci po celou dobu výjezdu respektují veškeré pokyny pedagogického dohledu, delegáta CK a řidičů
autobusu. Chovají se slušně a ohleduplně k ostatním účastníkům výjezdu, neohrožují zdraví ani
majetek svůj či cizí. Všichni žáci vědí, že svým chováním a jednáním reprezentují nejen naši školu,
ale i naši zemi.

Vzhledem k tomu, že výjezd je akcí školy, vztahují se na něj pravidla o bezpečnosti a chování žáků v
souladu se školním řádem. Jejich překročení, jakož i přestoupení výše zmíněných bodů bude řešeno
v závislosti na míře provinění na místě nebo i následně ve škole postihem dle školního řádu.
Zákonní zástupci žáka jsou povinni seznámit se se školním řádem, jež je k nahlédnutí na
webových stránkách školy.

Ve Vyškově dne: ……………………
…………………………………………………………………………………………
podpis účastníka zájezdu a zákonného zástupce

