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Pravidla pro organizování školních akcí uskutečňovaných 

mimo školu 

 

Režim při akcích mimo školu 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. 

Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je 

zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde 

se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit 

s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování 

takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná 

organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za 

schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel 

školy jména doprovázejících osob. 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění 

žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce 
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končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném 

čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 3 dny 

předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. 

5. Při přecházení žáků na místa mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny 

doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o 

bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní 

předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci 

akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 

6. Při návštěvě plaveckého bazénu musí žáci dodržovat „ŘÁD PLAVECKÉHO BAZÉNU“. 

7. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se 

mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole v případě nutnosti 

písemné lékařské potvrzení.  

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na 

vysvědčení.  

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze 

soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu 

soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

V Bělé pod Bezdězem 1. 08. 2019. 

Projednáno pedagogickou radou dne 28. 08. 2019. 

Schváleno Školskou radou Základní školy Bělá pod Bezdězem dne 29. 08. 2019. 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. 09. 2019. 

 

Ing. Zdeněk Galetka v. r. 

ředitel školy 


