Příloha č. 1
POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………………...
Bydliště: ……………...........................................................................................................
Posuzované dítě je k účasti:
▪

zdravotně způsobilé

▪

zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) .………………………………………

▪

není zdravotně způsobilé ………………………………………………………………...

Potvrzení o tom, že dítě
▪

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

ANO – NE

▪

je alergické na …………………………………………………………………..………….

▪

je proti nákaze imunní ………………………………………………………………………

▪

dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ……………………………………………………..

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. V případě změny zdravotního stavu dítěte si
rodiče vyžádají nový posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.
Datum vydání posudku:
podpis lékaře

razítko zdravotního zařízení

Příloha č. 2
Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilost žáka
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil
žákyni/žáku..............................................................................................................................
narozené/mu.............................................................................................................................
bytem.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
změnu režimu, žák nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Žák je schopen zúčastnit se
uvedeného lyžařského výcviku ve stanoveném termínu.

V ………………………………dne.....................................................

………………………………………………………………………
podpis zákonných zástupců žáka

Příloha č. 3

Přihláška dítěte do školy v přírodě
Přihlašuji dceru/syna _______________________________do školy
v přírodě _______________________________, termín ___________________.
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno,
adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních
údajů. Účastnický poplatek __________ zaplatím do _________ na účet školy
__________________. Při odhlášení dítěte z účasti na škole v přírodě uhradím případné
stornopoplatky a výdaje, které vzniknou škole v souvislosti se zrušením přihlášky. V případě
zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý individuální
odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu.
Telefonní čísla, na která nás můžete po dobu školy v přírodě kontaktovat:
_________________________________________________________________________
Jsem si vědom(a) toho, 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.
Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem.
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, ...)
_________________________________________________________________________
Při odjezdu do školy v přírodě odevzdám očkovací průkaz (kopie), průkaz zdravotní
pojišťovny (kopie), potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde
jejich přehled a také způsob užívání).
_________________________________________________________________________
V _______________ dne ______________
__________________________
podpis zákonných zástupců žáka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo účtu: ___________________________________
Do zprávy pro příjemce napište jméno žáka a třídu.

Příloha č. 4
Škola: ______________________
Třída: ______________________
Učební plán
Škola v přírodě ______________________, od _______ do______

1

DEN

2

3

4

5

Předměty

podle Počet

učebního plánu

pondělí

Český jazyk

úterý

Anglický jazyk

středa

Vlastivěda

čtvrtek

Matematika

pátek

Prvouka

hodin

Výtvarný výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Týdenní

počet

hodin

Ředitel/ka
_______________________
_________________________

Třídní učitel/ka

Příloha č. 5

Režim dne školy v přírodě v __________________________________

Školní rok: ____________________________
Třída: ________________________________
Rozpis služeb pedagogických pracovníků
v jednotlivých dnech školy v přírodě
jméno pedagogického
hodina
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
noc

pracovníka

Datum

Příloha č. 6

Zpráva o průběhu školy v přírodě
Školní rok:
Třída:
Počet žáků:
Pedagogové školy (jmenovitě):
Externí zaměstnanci (funkce):
Vyúčtování akce:

Doprava:
Ubytování:

Strava:
Plat doprovázejících osob:
Různé:
Výdaje celkem:
Příjmy
- od rodičů
- od jiné zdroje
Příjmy celkem:
S rozdílem bylo naloženo:
S vyúčtováním byli rodiče seznámeni dne:
Hodnocení akce (úroveň ubytování, úroveň stravy, vhodnost objektu pro pořádání akce, zda
byly nutné dodatečné výlohy, doporučení pro další období, cenové relace, nemocnost účastníků,
přednášky, besedy, akce pro žáky, atd.)
V ___________ dne _________

Příloha č. 7

Krajská hygienická stanice _______________
Oznamujeme Vám podle ustanovení § 8, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů, že naše škola pořádá školu v přírodě:

Adresa objektu:
____________________________________________________________________________
Termín:
____________________________________________________________________________
Počet žáků/třída:_
____________________________________________________________________________
Zabezpečení akce pitnou vodou a stravování účastníků je zajištěno dodavatelem, se kterým byla
uzavřena smlouva zahrnující ubytování a stravování:
a) název firmy
____________________________________________________________________________

b) adresa
____________________________________________________________________________
c) jméno odpovědného pracovníka
____________________________________________________________________________

d) telefon
____________________________________________________________________________
Pedagogický pracovník školy pověřený vedením školy v přírodě (jméno, mobilní telefon):
ředitel školy
V ____________ dne____________

Příloha č. 8

Oznámení lékaři v místě konání akce §11, odst 1, písm e) zákona č.
258/2000 Sb.
Věc: oznámení o konání školy v přírodě ve Vašem obvodu
Podle ustanovení §11, odst. 1, písm. c) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že pořádáme školu v přírodě v objektu, který se
nachází ve vašem lékařském obvodu.

Adresa objektu:

_________________________________________________________________________
Termín:

_________________________________________________________________________
Třídy, počet žáků:

_________________________________________________________________________
Pedagogický pracovník pověřený vedením školy v přírodě:

_________________________________________________________________________
Dále Vám sděluji, že jsme zajistili všechny požadavky na základní péči o zdraví dětí, podle
§11, odst. 1 písm. a), b), d) a e) zmíněného zákona, tzn. základní péči o zdraví všech účastníků
způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); vybavení lékárničky a vedení zdravotnického
deníku a seznamu účastníků a uložení těchto záznamů, informovanost rodičů.
Ředitel školy
_____________________________________
V _________________ dne_______________

Příloha č. 9

Instruktáž pracovníků činných na akci, § 11, odst. 2) zákona č. 258/2000 Sb.
Fyzické osoby činné na škole v přírodě:
_________________________________________________________________________
v místě (adresa):
_________________________________________________________________________
termín:
_________________________________________________________________________

byly instruovány o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, a poskytování první pomoci ve smyslu
ustanovení §11, odst. 2 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Dále byly seznámeny s právními předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Směrnice školy ke škole v přírodě a školní řád
Datum instruktáže: ____________________________________
Podpisy účastníků instruktáže:
_________________________________________________________________________
Instruktáž provedl (podpis):
______________________________________________________

Příloha č. 10

Zdravotnický deník

Škola: ______________________________________________________________

(razítko)

Škola v přírodě
________________________________________________________________
____________________________________________________________
(adresa)

Termín: ____________________________________________________
Třídy: _____________________________________________________
Celkem žáků: _______________________________________________
(viz seznamy)

Zdravotník: ________________________________________________
(jméno, příjmení, podpis)

Příloha č. 11

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Údaje zákonných zástupců:
Jméno a příjmení (otec): ______________________ nar. dne________________________
Kontakt (telefon, e-mail): ____________________________________________________
Jméno a příjmení (matka): _____________________ nar. dne_______________________
Kontakt (telefon, email): ____________________________________________________
Údaje nezletilého dítěte:
Jméno a příjmení: ____________________________ nar. dne_______________________

Trvale bytem _____________________________________________________________
Jako zákonní zástupci zmocňujeme ___________________________________________
trvale bytem ______________________________________________________________,
aby po dobu konání školy v přírodě v místě ______________________________________
ve dnech ____________________ udělovala za naše nezletilé dítě souhlas s poskytnutím
zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu či léčba běžných
nemocí).
Současně souhlasíme s tím, aby ve shora uvedené době byli zmocněnci informováni o
zdravotním stavu našeho nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb.
Zároveň určujeme výše uvedené zmocněnce osobami, na jejichž nepřetržitou přítomnost má
naše nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1
zák. č. 372/2011 Sb., a to ve shora uvedené době konání tábora.

V ________________________ dne________________

____________________________________
podpisy zákonných zástupců

Příloha č. 12

EVIDENCE DOCHÁZKY
Místo konání školy v přírodě: _____________________________________________
Termín: ________________________________________________

Přítomnost ve škole v přírodě ve
dnech

Třída

datum

Poznámka

Počet dnů

Abecední seznam
účastníků

IUčitel:
Seznam žáků:

Celkem

Datum: ____________________

Podpis:________________________

Seznam souhlasí s rozpisem stravovaných a ubytovaných osob vykazovaných vedoucím rekreačního zařízení dočasné/ stálé školy v přírodě.
Seznam sestavil a podle skutečnosti jednotlivých dnů vedl třídní učitel.

Příloha č. 13

Škola v přírodě __________________________
Místo – objekt:

________________________________________

________________________________________
________________________________________
Termín: _____________________________________________
Odjezd: __________________________________
Návrat: __________________________________
Vedoucí pobytu: ________________________________________
Počet pracovníků školy: _________
jméno

pracovní zařazení

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Všichni pracovníci školy se průběžně vystřídají na noční službu.
Počet externích pracovníků: _________________________________ (smlouva)
jméno

pracovní zařazení

_____________________

__________________

_____________________

__________________

Třída / počet žáků:

Celkem tříd / žáků:

__________________________

_____________

__________________________

_____________

__________________________

_____________

__________________________

_____________

V __________, dne __________
Vedoucí školy v přírodě ________________ ředitel/ka školy ________________

Příloha č. 14
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy
v přírodě
I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)
- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)
- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
- přípravky k užití při průjmu
- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)
- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí
(oftalmologika)
- mast nebo gel při poštípaní hmyzem (lokální antihistaminika)
- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
- inertní mast nebo vazelína
II. Obvazový a jiný zdravotnicky materiál
- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
- náplast na cívce, různé rozměry
- rychloobvaz na rány, různé rozměry
- obinadlo elastické, různé rozměry
- obvaz sterilní, různé rozměry
- obinadlo škrtící pryžové (60 × 1250 mm)
- šátek trojcípý
- vata obvazová a buničitá
- teploměr lékařský
- rouška resuscitační
- pinzeta anatomická
- pinzeta chirurgická rovná
- lékařské rukavice pryžové
- rouška PVC 45 × 55 cm
III. Různé
- nůžky, zavírací špendlíky (různé velikosti)
- záznamník s tužkou

- svítilna/baterka, včetně zdroje

Příloha č. 15

Režim dne
7:30

BUDÍČEK

7:30 – 8:00

RANNÍ HYGIENA

8:00 – 8:30

SNÍDANĚ

8:30 – 12:30

VÝUKA, SVAČINA

12:30

OBĚD

13:00 – 14:30

POLEDNÍ KLID

14:30

SVAČINA

14:45 – 18:00

ODPOLEDNÍ PROGRAM

18:00

VEČEŘE

18:30 – 20:30

VEČERNÍ PROGRAM

20:30 – 21:00

VEČERNÍ HYGIENA

21:00

VEČERKA

Příloha č. 16
Vážená paní učitelko,
jmenuji se Barbora Králová, jsem studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Studuji obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ve výzkumné části své závěrečné
práce se zabývám problematikou organizace školy v přírodě na prvním stupni základní školy.
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého online dotazníku, který je anonymní. Jeho
vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Dotazník se zabývá právě problematikou organizace
školy v přírodě a je určen i pro učitele, kteří školu v přírodě neorganizovali. Sběr odpovědí
probíhá do 31.1.2018. V práci mapuji městské části Praha 1 a Praha 2, byla bych tedy velice
vděčná za spolupráci.
Výsledky uvedu v práci s názvem Organizace školy v přírodě.
Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/O5N9L9B7J9Q2D5O9M
Předem děkuji za spolupráci.
S pozdravem a přáním krásného dne
Barbora Králová
_________________________________________________________________________
Vážený pane učiteli,
jmenuji se Barbora Králová, jsem studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Studuji obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ve výzkumné části své závěrečné
práce se zabývám problematikou organizace školy v přírodě na prvním stupni základní školy.
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého online dotazníku, který je anonymní. Jeho
vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Dotazník se zabývá právě problematikou organizace
školy v přírodě a je určen i pro učitele, kteří školu v přírodě neorganizovali. Sběr odpovědí
probíhá do 31.1.2018. V práci mapuji městské části Praha 1 a Praha 2, byla bych tedy velice
vděčná za spolupráci.
Výsledky uvedu v práci s názvem Organizace školy v přírodě.
Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/O5N9L9B7J9Q2D5O9M
Předem děkuji za spolupráci.
S pozdravem a přáním krásného dne
Barbora Králová

Příloha č. 17

Organizace školy v přírodě
Velice Vám děkuji, že věnujete čas tomuto dotazníku. Moc si toho vážím.
1. Jste?
o žena
o muž

2. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?
o do dvou let
o do pěti let
o do deseti let
o do dvaceti let
o nad dvacet let

3. Pořádal/a jste někdy školu v přírodě pro žáky prvního stupně základní školy?
Školou v přírodě třeba rozumět zotavovací p obyt žáků základní školy, který se
uskutečňuje ve zdravotně příznivém prostředí, a to bez přerušení vzdělávání.
Pokud jste zvolil/a odpověď NE, přejděte na otázku číslo 13.
o ano
o ne

4. Co Vás vedlo k zorganizování školy v přírodě?
Můžete zvolit více odpovědí.
□ vedení školy
□ rodiče žáků
□ žáci
□ znečištěné ovzduší v okolí školy
□ jiná…

5. Jak dlouho Vám trvala celková příprava školy v přírodě?
Celkovou přípravou školy v přírodě je třeba chápat časový úsek, který jste věnoval/a
organizaci škole v přírodě. Jedná se o činnosti od zařizování ubytování, až po vyřizování
veškerých dokumentů spojených se školou v přírodě apod.
o méně než 1 měsíc
o 1 měsíc
o 2–3 měsíce
o 3–5 měsíců
o více než 5 měsíců
o jiná…

6. V průběhu kolika dní jste se věnoval/a přípravě programu?
o v průběhu zhruba 7 dní
o v průběhu zhruba 15 dní
o v průběhu zhruba 25 dní
o v průběhu zhruba 35 dní
o v průběhu zhruba 45 dní
o jiná…

7. V průběhu kolika dní jste se věnoval/a přípravě programu?
o přípravě programu jsem nevěnoval/a žádný čas, program připravila agentura,
kterou jsem si zvolil/a
o v průběhu zhruba 7 dní
o v průběhu zhruba 15 dní
o v průběhu zhruba 25 dní
o v průběhu zhruba 35 dní
o v průběhu zhruba 45 dní
o jiná…

8. Jak náročné pro vás bylo zjistit všechny legislativní náležitosti týkající se
organizace školy v přírodě?
1 – vůbec to pro mne nebylo náročné, 5 – bylo to pro mne to nejnáročnější
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5

9. Jak jste získal/a informace o veškerých legislativních náležitostech, které musí
vedoucí pobytu v rámci organizace školy v přírodě vyřídit?
o poskytla mi je zkušenější kolegyně
o poskytlo mi je vedení školy
o našel/našla jsem je na internetu v různých diskuzích
o přečetla jsem si závěrečnou práci zabývající se touto problematikou
o prostudovala jsem zákony a vyhlášky
o jiná…

10. Jak jste vyhledával/a vhodný objekt pro konání školy v přírodě?
o vyhledával/a jsem v nabídkách cestovních kanceláří
o informoval/a jsem se u kolegů
o informoval/a jsem se u vedení školy
o vyhledával/a jsem na internetu
o jiná…

11. Jaký objekt jste zvolil/a pro pořádání školy v přírodě?
o ten, který mi doporučil/a kolega/kolegyně
o ten, který se mi nejvíce líbil
o ten, který splňoval veškeré požadavky
o ten, který mi byl doporučen vedením školy
o ten, který má na internetu pozitivní hodnocení od jiných učitelů
o jiná…

12. Jak náročné pro Vás bylo připravit program školy v přírodě?
(Vyhledávání a výběr vhodných aktivit, příprava pomůcek a náčiní apod.)
1 – vůbec to pro mne nebylo náročné, 5- bylo to pro mne to nejnáročnější
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5

13. Co by zvýšilo Váš zájem o organizování školy v přírodě?
Můžete zvolit více odpovědí.
□ adekvátní finanční ohodnocení
□ dokument s uceleným souhrnem veškerých informací týkající se organizace
školy v přírodě
□ větší zájem ze strany rodičů
□ větší zájem ze strany žáků
□ větší zájem, podpora a pomoc ze strany vedení školy
□ více personálu vykonávající dohled nad žáky
□ jiná…

14. Organizujete školu v přírodě tento školní rok?
o ano
o ne

