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Obecná ustanovení 
 
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.  
 
1. Škola v přírodě se řídí zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, 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, vše v platném znění, školním řádem a dalšími směrnicemi školy. 
 
 

2. Vysílání žáků do školy v přírodě 
2. 1. Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, 
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 ro-
diče 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 registrující poskytovatel zdra-
votních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek o zdravotní způsobilosti 
dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole. 
 
2. 2 K zařazení nezletilého žáka do školy v přírodě je třeba písemný souhlas zákonných zástup-
ců. 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.  

2. 3 Na školu v přírodě vyjíždějí zpravidla třídní kolektivy. Výjimku tvoří tematická soustředění, 
kterých se mohou účastnit žáci několika tříd a ročníků. 

2. 4 Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravi-
dla téhož ročníku. 
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3. Organizace a řízení školy v přírodě 

3. 1 Ředitel školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě. 

3. 2 Vedoucí školy v přírodě zajišťuje: 
a) Ubytování a stravování účastníků školy v přírodě na základě písemné smlouvy, kterou 

provozovatel zajišťuje požadavky dané zákonem (hygienické normy pro ubytování, stra-
vování, výuku), 

b) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v pří-
rodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 
Sb. v platném znění a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osob-
ní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou 
(zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která 
získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné 
sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, fy-
zická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost 
při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student oboru všeobecné lékařství nebo zubní 
lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prová-
děcí právní předpis, 

c) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem – zejména zdra-
votní způsobilost a pracovně právní vztah k vysílající škole,  

d) účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při stravová-
ní, při převzetí posudků o zdravotní způsobilosti dětí a prohlášení od rodičů, při sestavo-
vání 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 způ-
sobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku, a které zdravotnické 
zařízení posudek vydalo, 

e) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací 
akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě,  

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

g) 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. 

h) instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o 
hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních one-
mocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové in-
struktáže dosud nezúčastnily. 

i) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dohled nebo zdravot-
ník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. 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 epi-
demiologicky závažných, musí mít zdravotní průkaz. Orgány činné v oblasti BOZP dopo-
ručují, aby všechny osoby, které se účastní akce jako pedagogický dohled, měly zdravot-
ní průkaz. 

j) Sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přihlédnutím k místním podmín-
kám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného účinku, 
plán výuky doplněný o rozpis režimu dne předloží nejpozději týden před odjezdem ředi-
teli školy. Se schválenou akcí prokazatelně seznámí účastníky zejména s průběhem akce, 
bezpečností při akci i přepravě. 
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k) Písemnou informaci rodičům o průběhu a podmínkách akce, zajistí od rodičů závaznou 
přihlášku, seznámí je se stornovacími podmínkami při pozdějším odhlášení účasti dítěte 
z akce.  

l) Dopravu žáků, podklady pro písemnou objednávku předává hospodářce školy.  
m) 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 24 hodin denně - 
během výuky, odpoledních činností, noční služby. Zajistí od externích pracovníků pod-
klady pro uzavření dohod o pracích mimo pracovní poměr.  

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

o) Rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, pokud možno aby u zaměstnanců školy nevznikala přesčasová 
práce. Písemný rozpis odevzdá před odjezdem řediteli školy. Zvlášť sestaví rozsah pře-
sčasové práce, projedná jej s ředitelem školy a s pracovníky dohodne jejich požadavek na 
proplacení nebo poskytnutí náhradního volna. 

p) Vypracuje rozpočet školy v přírodě. 
q) Zajistí po dohodě s vedením školy vyplnění příkazů k pracovní cestě. 
r) Zajistí ohlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stani-

ce v místě konání akce) o konání akce - jeden měsíc před zahájením akce. Ohlásí termín a 
místo jejího konání, počet dětí, způsob zajištění stravování.  

s) Na akci organizuje, řídí a kontroluje práci a činnost všech dospělých osob, kontroluje do-
držování smlouvy s dodavatelem, jídelníček, režim dne. 

t) Vypracuje zprávu o této pracovní cestě. Spolu s hospodářkou školy zajistí vyúčtování 
školy v přírodě. Vrátí nespotřebované léky.  

u) Vedoucí školy v přírodě a všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni přihlížet k základ-
ním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů 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. Každý pracovník je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen 
zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků, citlivé 
osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, shromažďovat pouze 
nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístu-
pem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vy-
řazovat a dál nezpracovávat. 

 
4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

4.1. Vyučování je rozvrženo do pěti dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací 
hodiny lze dělit a spojovat při zachování vhodných hygienických a fyziologických podmínek 
přiměřených věku účastníků. Do výuky jsou zařazovány organizační formy výuky využívající 
místní podmínky a možnosti sportovního, vlastivědného, přírodovědného apod. charakteru.  

 

 

 

Mgr. Jitka Urbánková 

 ředitelka školy 
 
 

 


