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Osnova poučenia žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov pri mimo 

internátnych akciách – školský rok 2019/20 

1. Bezpečnostné opatrenia 

 
a) Vedúci školskej akcie pred začatím školskej akcie poučí účastníkov o celom programe, 

organizačných opatreniach, o tom ako sa majú správať v mieste školskej akcie (pri presunoch, 

v navštívených objektoch, pri vodných tokoch, v jaskyniach, v horách pri výstupoch, v hmle, v búrke 

a pod.) o vhodnom výstroji, obuvi, batožine, príslušnom vybavení a pred každým presunom ho 

skontroluje. 

b) Za výber lokality pre školský výlet, príp. objektu v ktorom bude prebiehať exkurzia, zodpovedá 

vedúci školskej akcie. Lokalitu a objekt vyberá podľa vyspelosti a celkovej zdatnosti žiakov.  

c) Počas celej akcie pedagogický dozor zohľadňuje stav a vývoj počasia a v primeranej miere zaraďuje 

prestávky na odpočinok. Pri školských výletoch sa musia pedagógovia so žiakmi pohybovať len po 

vyznačených trasách a nesmú používať skratky.  

d) Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú.  

e) V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia.  

f) Lekárničku s patričným vybavením je potrebné vziať so sebou.  

g) Na výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených hygienikom. Pri kúpaní môžu 

žiaci vstupovať v skupinách najviac po 10 žiakov s jedným pedagogickým dozorom, a to v miestach, 

kde je kúpanie povolené a dozor vykonáva plavčík. 

 

2. Povinnosti žiakov 

Žiaci sú povinní: 

a) Dodržiavať Školský poriadok Školského internátu. Školský výlet (exkurzia, zájazd, celo-

internátna akcia, víkendová akcia a pod.) je školská akcia a vzťahujú sa na ňu pravidlá platné 

v Školskom internáte. V prípade ich porušenia bude žiak disciplinárne postihnutý v zmysle 

platného Školského poriadku Školského internátu. 

b) Po celú dobu konania akcie sa riadiť pokynmi vychovávateľov, dodržiavať stanovený časový 

plán, poriadok ubytovacieho zariadenia, poprípade športového areálu, pravidlá správania sa 

v CHKO a NP. 

c)  Absolvovať  poučenie o bezpečnom správaní, úrazoch. 

d)  Nahlásiť vychovávateľovi každú zmenu zdravotného stavu, nevoľnosť, úraz atď. Okamžite 

informovať o úraze a zhoršení zdravotného stavu seba a ďalších žiakov. Kartu poistenca musí 

mať žiak pri sebe. 

e) Na výlet (exkurziu, zájazd a pod.) prísť vo vhodnej obuvi, oblečení a s príslušnou výstrojou. 

f) V prípade ubytovania pri mimo-internátnej akcii dodržiavať zásady bezpečného správania sa 

v prípade vzniku požiaru. Oboznámiť sa s Požiarno- poplachovou smernicou. Udržiavať 

poriadok vo svojich izbách, ubytovacom zariadení a okolí. 

g) Pri cestovaní dopravným prostriedkom sa nepribližovať k okraju nástupišťa, pokiaľ dopravný 

prostriedok nezastaví. Pri cestovaní dopravným prostriedkom sedieť v kľude na svojom mieste, 

rešpektovať bezpečnostné pravidlá, dbať o poriadok. V prípade cestovnej prestávky sa riadiť 

pokynmi vedúceho zájazdu (vychovávateľa), prípadne vodiča Nastupovať a vystupovať 



z dopravného prostriedku na pokyn pedagóga, nestrkať sa, nepredbiehať ostatných. Pri 

vystupovaní z autobusu pri pohybe po komunikáciách dbať o svoju bezpečnosť a riadiť sa 

pravidlami cestnej premávky. 

h) Cestu prechádzať po prechode. Pokiaľ nie je prechod, na cestu vstupovať pokiaľ nejde žiadne 

auto, rozhliadnuť sa, čakať na pokyn vychovávateľa, prechádzať priamo, zbytočne sa 

nezdržiavať a rešpektovať výstražné znamenia. 

i) Žiaci musia pri presunoch používať chodník, poprípade ľavú krajnú stranu cesty a to 

maximálne dvaja vedľa seba. 

j) Pri chôdzi po schodišti, vonku – hlavne pri vlhkom počasí, chodiť opatrne, pridržiavať sa 

zábradlia. 

k) Pokiaľ sa žiak stratí, zostať na mieste, nikam neodchádzať. Mať pri sebe telefonický kontakt 

na vychovávateľov. 

l) Každý je zodpovedný za škodu, ktorú svojim konaním spôsobil  a to aj v prípade, že škoda bola 

spôsobená z nedbanlivosti. 

 

Žiakom je zakázané: 

1) Fajčiť vo vnútorných aj vonkajších priestoroch ubytovacích zariadení.  

2) Dotýkať sa  zvierat (besnota, pohryzenie, poškriabanie). 

3) Konzumovať a prinášať omamné a psychotropné látky, alkohol, tabakové výrobky a iné 

nebezpečné jedy, prekurzory a chemikálie. 

4) Prichádzať do školského internátu a na akcie usporadúvané školským zariadením pod 

vplyvom alkoholu a iných návykových a psychotropných látok. 

5) Brať si so sebou cenné veci a väčšie čiastky peňazí. 

6) Robiť zvukové a obrazové záznamy iných osôb bez ich vysloveného súhlasu. 

7) Piť vodu z nepreverených vodných zdrojov.  

8) Vzďaľovať sa a opúšťať skupinu bez vedomia pedagogického dozoru. 

9) Používať a manipulovať s elektrickými zariadeniami bez súhlasu vedúceho školskej akcie 

alebo sprievodnej osoby je zakázané. 

Poučenie bolo uskutočnené s ohľadom na rozumovú a mravnú vyspelosť dole podpísaných žiakov, 

ktorí svojim podpisom potvrdzujú, že boli o zmienených rizikách a zásadách poučení, tomuto 

poučeniu rozumejú a sú si vedomí dôsledkov, ktoré by mohli mať pri nerešpektovaní uvedených 

zásad a porušení zmienených bezpečnostných rizík. 

Pri celodenných a viacdňových výletoch do vzdialenejších miest je potrebné aby si vedúci školskej 

akcie zabezpečil  telefonický kontakt na žiakov. V ideálnom prípade bude zaznamenaný na 

podpísanom Zázname o poučení.  

S osnovou poučenia musia byť oboznámení aj zákonní zástupcovia žiakov, napr. prostredníctvom 

webu. 


