
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104,
Ružomberok

Smernica riaditeľa školy č. 1/2015

Organizácia školských akcií pre žiakov školy

Riaditeľ SOŠ polytechnickej vydáva v súvislosti s organizáciou školských výletov, exkurzií,
výcvikových kurzov, prevádzkovej praxe, kultúrnych podujatí, žiackych školských súťaží
a iných hromadných školských podujatí (ďalej akcie) túto smernicu:

1. Každá školská akcia musí byť organizačne dôsledne zabezpečená. Plán organizačných
opatrení (organizačné zabezpečenie akcie) musí pedagogický vedúci akcie oznámiť a písomne
predložiť so zdôvodnením riaditeľovi školy na schválenie.
Plán organizovanej akcie musí obsahovať:

./ názov a zámer akcie,

./ termín, trasu a miesto pobytu,

./ počet účastníkov, z toho:
a) počet žiakov,
b) počet sprievodcov - pedagogický dozor,

./ meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru, prípadne kategóriu a počet
odborných pracovníkov (inštruktori, zdravotník ap.),

./ miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu rozchodu (návratu),

./ spôsob dopravy,

./ podrobný program na každý deň,

./ podmienky stravovania a ubytovania, osobitné bezpečnostné opatrenia, rozpočet
a spôsob úhrady.

1. Na akciách sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam
a programu akcie. V zdravotne nejasných prípadoch môže učiteľ požiadať dorastového
alebo odborného lekára o stanovisko.

2. Na akciách, ktoré majú v programe náročné turistické putovanie alebo športový
program, sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí majú primeranú fyzickú kondíciu a ktorí si
v predpríprave osvojili potrebné poznatky, zručnosti a bezpečnostné pravidlá.

3. Riaditeľ školy môže poveriť vedením akcie len pedagogického zamestnanca školy
alebo iného pedagogického pracovníka, ktorý má dobré organizačné schopnosti
a primerané odborné skúsenosti pre plánovaný typ akcie. Ďalší pedagogickí a odborní
Sprievodcovia (inštruktori, zdravotníci a triedni učitelia alebo učitelia odborných
predmetov) sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne
zabezpečovať pedagogický dozor na akcii. Učiteľom alebo iným pedagogickým
pracovníkom, ktorí sú poverení vedením akcie sa zakazuje brať so sebou vlastné
deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo školy.

4. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na školských akciách, musí vedúci akcie vopred poučit'
(písomný záznam z poučenia. podpísaný žiakmi. bude prílohou k organizačnému
zabezpečeniu) o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom



výstroji i vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení a zásobách a o tom,
ako sa treba správať počas akcie (pri presune, na mieste akcie, pri prehliadke, pri
prechodoch medzi miestami, v navštívených objektoch, pri vodných tokoch,
v jaskyniach, pri kúpaní, lyžovaní a iných športoch, v horách pri výstupoch, v hmle,
v búrke ap.). Povinnosťou vedúceho akcie je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov.
Pred realizáciou akcie je vedúci akcie povinný zabezpečit' poistenie, resp.
dopoistenie žiakov proti prípadným úrazom a ohrozením zdravia.

5. Na akcie, pri ktorých sa na presun používajú dopravné prostriedky, vedúci akcie
zabezpečí výhradne autobusy (mikrobusy), alebo samostatné oddelenia v železničných
vozňoch. Školské zájazdové autobusy musia byt' označené viditeľným nápisom
"Školský zájazd". V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia.
Harmonogram akcie musí byt' zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia
vodiča a žiakov. Vedúci akcie v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo dopravným
podnikom (prípadne iným prepravcom) je povinný žiadať, aby sa na školské zájazdy
prideľovali len autobusy v dobrom technickom stave so skúseným vodičom.

6. Pred každou akciou vedúci akcie v dostatočnom časovom predstihu v spolupráci
s triednymi učiteľmi zabezpečí, aby zákonní zástupcovia svojim podpisom
potvrdili "Informovaný súhlas" s účasťou žiaka na konkrétnej školskej akcii
(podpísané informované súhlasy sú prílohou k organizačnému zabezpečeniu
akcie)

7. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených
turistických značkách, nedovoliť žiakom používať skratky, vyhýbať sa letným
snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi nie sú povolené. Žiaci môžu využívať
uzavreté lanovky, otvorené sedačky len so súhlasom pedagogického dozoru.

8. Ak trasa školského výletu vyžaduje prechod cez vodnú plochu, môžu byt' pri preprave
použité len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky, ktoré sa môžu obsadzovať
len do prípustného zaťaženia.

9. Na výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených úradom verejného
zdravotníctva. Pri kúpaní v prírodných tokoch musí byt' priestor vopred preskúmaný
a vyhradený. Kúpanie v nebezpečných prírodných tokoch sa zakazuje. Žiaci, ktorí
nevedia plávať sa musia zdržiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod
vedením inštruktora. Pri plaveckom výcviku alebo kúpaní sa v hlbokej vode môže
vstúpiť do vody najviac 10 žiakov pod dozorom jedného učiteľa (inštruktora). Pri
kúpaní musí zabezpečiť dozor pedagogický zamestnanec školy, ktorý vie plávať
a poskytnúť prvú pomoc.

10. Člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách tam,
kde to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byt' sprievodca, ktorý je dobrým plavcom.
Pri člnkovaní musí mať každý žiak na sebe záchranný pás (vestu).

11. Pri zvýšenom stave vody sa plávanie, kúpanie a člnkovanie prísne zakazuje. Na
rozvodnených vodných hladinách sa nedovoľuje ani prevoz na verejnom dopravnom
prostriedku.



12. Žiaci musia na výlete bezpodmienečne rešpektovať príkazy vedúceho akcie,
inštruktorov a horskej služby, v mestách aj pokyny príslušníkov polície. Bez dovolenia
sa nesmú vzd'al'ovať, rozchádzať, porušovat' program. Žiaci, ktorí na výlete porušili
disciplínu, prípadne, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené obmedzenia musia
bezodkladne vyjsť z vody a ďalší pobyt vo vode sa im môže podľa vážnosti priestupku
obmedziť alebo celkom zakázať.

13. Pri organizovaní akcií v chránených oblastiach ako aj v horských oblastiach dodržujú
vedúci akcií pokyny horskej služby a platné nariadenia príslušných kompetentných
orgánov o predchádzaní úrazovosti a zabezpečovaní verejného poriadku.

14. Na školských akciách, rovnako ako v škole sa prísne zakazuje piť alkoholické
nápoje, fajčiť alebo užívať omamné prostriedky.

15. Výlety žiakov SOŠ P v Ružomberku možno počas vyučovania organizovať ako
jednodňové, pri spojení s plánovanou odbornou exkurziou (v pláne príslušnej PK), je
možné ich predlžiť najviac na 2 dni. Predlženie výletu ešte o 1 deň je prípustné len
o dni pracovného voľna za podmienok dodržania bezpečnostných predpisov na
ochranu zdravia a života zúčastnených.

16. Pedagogický dozor na akciách organizovaných SOŠ P v Ružomberku môže
vykonávať len pedagogický zamestnanec školy.

17. Po uskutočnení každej školskej akcie je vedúci akcie povinný predložiť riaditeľovi
školy písomné vyhodnotenie organizovanej akcie najneskôr do 5 pracovných dní
po návrate (v prípade mimoriadnej udalosti, hlavne úrazu žiaka, alebo pri
závažnom porušení zásad správania zo strany zúčastnených žiakov, rieši vedúci
akcie vzniknuté problémy okamžite s riaditeľom školy)

Táto smernica nadobúda platnosť dňom 23. 01. 2015.

Vypracoval: F. Moravčík, bezpečnostný technik školy

V Ružomberku, 22. Ol. 2015
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Mgr. Vladimír Pančík

riaditeľ školy


