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Poučení studentů před odjezdem na školní akci 
 

V souvislosti s výjezdem do  , 

kterého se zúčastním ve dnech     

jsem byl(a) vedoucím akce seznámen (a) s poučením a konkrétními bezpečnostními riziky výjezdu. 
 
 

1) Zákaz donášení a konzumace alkoholických nápojů a ostatních návykových látek včetně kouření. 
 

2) Zákaz koupání v moři, řece, bazénu bez účasti pedagogického dozoru, dále v žádném případě ve večerních 
hodinách. 

 

3) Zákaz opuštění objektu bez souhlasu pedagogického dozoru, na zájezdech, kde je ubytování v rodinách, 
bez svolení hostitelských rodin. Zákaz pohybovat se mimo vymezený prostor (např. trajekt). 

 

4) V případě povolení individuální procházky po městě za účelem nákupu – chodí studenti minimálně ve 
třech. 

 
5) Upozornění na dopravní kázeň – nepodceňovat riziko výskytu aut, změna opačného směru jízdy 

(Anglie), zákaz her na silnicích, předcházení mimo přechody atd. 
 

6) Zákaz půjčování motorových vozidel a používání autostopu. 
 

7) Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívat nepovolené a vadné elektrické 
spotřebiče. Při ubytování hlásit jakoukoli závadu elektrické instalace. 

 
8) Za fotoaparáty, kamery, šperky, kapesné a ostatní cenné věci si každý ručí sám. 

 

9) Nezamlčovat a neprodleně nahlásit zdravotní problémy. 
 

10) Pokud se student na akci a z akce dopravuje sám, musí mít písemný souhlas rodičů. 
 

Upozorňujeme na to, že na školní zájezdy, které se konají v době výuky, se vztahuje školní řád v plném rozsahu. 
Studenti nejedou na rekreaci, ale na školní akci, která je spojená s výukou. Veškerá opatření a nařízení se vztahují 
i na plnoleté studenty. Za zdárný průběh akce je řediteli školy zodpovědný vedoucí akce. 

 

Zavazuji se řídit uvedenými pokyny, dodržovat školní řád a zásady bezpečného chování. Budu dodržovat veškeré 
pokyny vedoucí akce a pedagogických pracovníků konajících na akci dozor. 

 
Žádáme rodiče, aby vzali tuto závažnou informaci na vědomí a důrazně upozornili své děti na to, aby dbaly všech 
pokynů pedagogických pracovníků. 

 
 
 

Datum 

 
 

 
Podpis vedoucí(ho) akce Podpis studenta/studentky Podpis zákonného 
zástupce 
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Kontaktní a zdravotní informace o studentovi pro případ nouze 

    
M Ž 

Jméno dítěte   Datum narození Pohlaví 

     

Jméno rodiče nebo zákonného zástupce Jméno rodiče nebo zákonného zástupce 

Telefon domů Telefon do zaměstnání  Telefon domů Telefon do zaměstnání 

PSČ Město   PSČ Město  

 
Jiné kontakty pro případ nouze 

 

Primární kontakt pro případ nouze Sekundární kontakt pro případ nouze 

Telefon domů Telefon do zaměstnání  Telefon domů Telefon do zaměstnání 

Adresa   Adresa  

 
Zdravotní informace   

Nemocnice/klinika   

Jméno lékaře  Telefonní číslo 

Pojišťovna  Číslo pojistky 

Alergie/zvláštní péče   
 

Dávám souhlas ke všem lékařským a chirurgickým zákrokům, rentgenovým a laboratorním vyšetřením, anestézii a jiným lékařským 
postupům prováděným nebo předepsaným ošetřujícím lékařem nebo záchranářem pro moje dítě a zříkám se práva na vyjádření 
souhlasu s léčbou či ošetřením. Toto zřeknutí se vztahuje pouze na případy, kdy nelze v případě nouze kontaktovat žádného z 
rodičů (právních zástupců). 

 
Jméno rodiče nebo zákonného zástupce  Datum 

Povoluji svému dítěti účastnit se exkurzí a výletů a to včetně zahraničních. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s konkrétními 
bezpečnostními riziky akce (např. individuální pohyb v cizím městě nebo v přepravních prostředcích, koupání apod.). 
Zbavuji školu a dozírající jednotlivce odpovědnosti za úraz, který vznikl hrubým porušením školního řádu nebo nedodržením 
pokynů dozírajícího ze strany mého dítěte. 

 
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce  Datum 

Podpis studenta /studentky  Datum 

 


