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Základní škola, Praha 10 – Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 

ORGANIZA ČNÍ ŘÁD ŠKOLY 
SMĚRNICE PRO ORGANIZACI ŠKOL V P ŘÍRODĚ 

Pořadové číslo - číslo jednací: 04 - POR/04/2006 

Schválil: Mgr. Rudolf Hlůže, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2006 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 

1. Obecná ustanovení 

1. 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 znění 
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu 
školy 

2. Škola v přírodě se řídí zejména zákonem č. 258/2000Sb. 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 žák ů do školy v p řírodě 

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 (posudek 
vydává lékař), 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 
(toto prohlášení odevzdávají rodiče při odjezdu, nesmí být starší více než jeden den). 
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. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má 
platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně 
zdravotní způsobilosti dítěte. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení 
předloží zákonný zástupce vysílající škole. 

2. K zařazení žáka do školy v přírodě je třeba souhlasu zákonného zástupce. Součástí jejich 
souhlasu je prohlášení o poučení, 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. 

3. Na školu v přírodě vyjíždějí zásadně třídní kolektivy, výjimečně 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. 

4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, 
zpravidla téhož ročníku. 
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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 

1. Ředitel školy pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě. 
2. Vedoucí školy v přírodě zajišťuje: 
� ubytování a stravování účastníků školy v přírodě na základě písemné smlouvy, kterou 

provozovatel zajišťuje požadavky dané zákonem (hygienické normy pro ubytování, 
stravování, výuku) 

� základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy 
v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 
č. 258/2000 Sb. v platném znění a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování 
zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou 
fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje 
fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná 
sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první 
pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, 
a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví 
prováděcí právní předpis 

� účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem – zejména 
zdravotní způsobilost 

� účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při 
stravování, při převzetí posudků o zdravotní způsobilosti dětí a prohlášení od rodičů, při 
sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou 
dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní 
způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které 
zdravotnické zařízení posudek vydalo 

� vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení rodičů, výpisů z posudků 
o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo 
zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení 
školy v přírodě nebo zotavovací akce 

� informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu 
školy v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí 

� 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., vzor viz 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.). Tento posudek má platnost jeden rok od data 
vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické 
osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě 
nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, 
vysílajícímu zařízení nebo škole nebo pořádající osobě. Fyzické osoby činné při 
stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných 
(musejí mít zdravotní průkaz). Orgány činné v oblasti BOZP doporučují, aby všechny 
osoby, které se účastní akce jako pedagogický dozor, měly zdravotní průkaz 

� provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví všech účastníků. Poučení žáků zapíše do 
třídních knih – zejména o způsobu dopravy a chování během ní i během celého konání 
školy v přírodě. Zajistí seznámení všech pracovníků školy v přírodě s právními normami 
uvedenými v části č.1 této směrnice 

� sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přihlédnutím k místním 
podmínkám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného 
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účinku, plán výuky doplněný o rozpis režimu dne předloží nejpozději týden před 
odjezdem řediteli školy. Se schválenou akcí prokazatelně seznámí účastníky zejména 
s průběhem akce, bezpečností při akci i přepravě 

� dopravu žáků, případné podklady pro písemnou objednávku předává hospodářce školy 
� 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, dohled nad žáky během výuky, 
odpoledních činností, noční služby 

� vybavení lékárničky (zákon č. 258/2000Sb., minimální vybavení viz vyhláška č. 106/2001 
Sb. o zotavovacích akcích) 

� rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, pokud možno aby u zaměstnanců školy nevznikala přesčasová 
práce. Zvlášť sestaví rozsah přesčasové práce, projedná jej s ředitelem školy a dohodne, 
zda bude proplacena nebo poskytnuto náhradní volno 

� vypracuje rozpočet školy v přírodě 
� na akci organizuje, řídí a kontroluje práci a činnost všech dospělých osob, kontroluje 

dodržování smlouvy s dodavatelem, jídelníček, režim dne 
� spolu s hospodářkou školy zajistí vyúčtování školy v přírodě 
� vedoucí školy v přírodě a všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 
vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťují bezpečnost a 
ochranu zdraví účastníků a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

� pojištění žáků a jejich doprovodu na cestu a pobyt 
� totéž platí i pro vzdělávací akce v cizině. Nutný je pas žáka 

4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

1. Vyučování je rozvrženo do šesti dnů v týdnu. Vyučovací hodiny lze dělit a spojovat při 
zachování vhodných hygienických a fyziologických podmínek přiměřených věku účastníků. 

2. Do výuky jsou zařazovány organizační formy výuky využívající místní podmínky a možnosti 
sportovního, vlastivědného, přírodovědného apod. charakteru.  

5. Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: Mgr. Karel Kašpar, zástupce ředitele školy 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. září 2006 
 

V Praze 10 – Hostivaři dne 1. 9. 2006 

M G R .  R U D O L F  H L Ů Ž E  
ředitel školy 


