
Š k o l a  v  p ř í r o d ě  N e k o ř  

V n i t ř n í  ř á d  š k o l y  

I. Obecná ustanovení : 

 

1. Škola v přírodě Nekoř slouží k organizaci a provozování 

- škol v přírodě 

- lyžařských výcvikových kurzů 

- školení, porad a ostatních akcí organizovaných ŠÚ a OROS 

- privátních rekreací v rámci hospodářské činnosti 

2. Za provoz Školy v přírodě odpovídá ředitel školy, jemuž jsou v otázkách užívání budovy a 

jejího zařízení podřízeni všichni uživatelé.Ředitel rovněž odpovídá za dodržování 

bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů ze strany zaměstnanců Školy v přírodě. 

3. Za organizování činnosti žáků ve škole v přírodě je odpovědný vedoucí jednotlivého turnusu, 

kterého určuje ředitel vysílající školy, případně vedoucí organizace, která objekt školy 

využívá. 

4. Vedoucí turnusu dále odpovídá za dodržování vnitřního řádu, denního režimu pobytu, 

hygienických předpisů,předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků, požárních 

poplachových směrnic. 

 

II. Pravidla vnitřního režimu : 

  

1. V objektu Školy v přírodě se mohou zdržovat pouze osoby, které jsou účastníky   

turnusu či rekreace a jsou vedeny na seznamu, předaném řediteli, příp.v knize ubytovaných. 

Návštěvy je třeba hlásit řediteli školy. 

2. Před zahájením pobytu převezme vedoucí turnusu zařízení budovy od ředitele školy. Při 

ukončení pobytu dojde stejným způsobem k jeho předání zpět řediteli 

školy.  Šetřete tento majetek,za škody způsobené nedbalostí bude požadována náhrada. 

3. Při vstupu do budovy i při jejím opouštění se přezouvejte ve vyhrazené šatně. 

K vysoušení oděvů a bot se nesmí využívat plocha akumulačních kamen a její nejbližší okolí. 

4. Udržujte pořádek a čistotu na pokojích i v jídelnách, nepřemisťujte jejich vnitřní zařízení. 

5. Šetřete vodou i elektřinou, při odchodu z pokoje uzavřete okna. 

6. Manipulovat s televizory, regulátory el.vytápění a ostatními přístroji mohou jen osoby 

dospělé, nepoužívejte vlastní el.přístroje. 

7. Nádobí a příbory nevynášejte z jídelny, přenášení stravy do pokojů je dovoleno pouze 

v případě vážnějšího onemocnění. 

8. Výměnu povlečení, které obdržíte při nástupu, si provádíte sami, po skončení pobytu jej 

vracíte zpět. 

9. Pedagogický doprovod obdrží klíče od hlavního vchodu do budovy a odpovídá za jeho 

uzamčení v nočních hodinách a při opuštění budovy a jejího areálu o víkendových dnech. 

Dbá na dodržování nočního klidu.. 

 

III. Hygienické podmínky : 

  

1. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupujte do kuchyně a ostatních provozních 

prostor objektu.    

2. Pověřený zdravotník turnusu má písemná prohlášení zákonných zástupců všech žáků, že jim 

nebyla lékařem nařízena karantenní opatření a že v posledním týdnu nepřišli do styku 

s osobami nemocnými přenosnou chorobou. 

3. Nemocné děti jsou přemisťovány na izolaci, po odchodu dítěte z izolace musí být zajištěno 

nejm.24 hod. provětrání matrací a lůžkovin, provedena dezinfekce. 

4. Zdravotník i pedagog.pracovníci kontrolují dodržování zásad osobní hygieny a denní úklid 

dětí na pokojích. Zdravotník vede zdravotnický denník. 



 

IV. Pokyny k zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků: 

 

Bezpečnost a ochranu zdraví při všech činnostech žáků ve Škole v přírodě 

zajišťovat v souladu s metodickým pokynem MŠMT, č.j.:29159/2001, se zaměřením 

především na : 

1. První pomoc a ošetření Každé poranění, úraz a onemocnění hlaste ihned řediteli školy, 

který zajistí případné lékařské ošetření. K poskytnutí první pomoci využijte ošetřovny, 

příp.lékárniček v budově.V době nepřítomnosti pracovníků školy přivolá lékařskou pomoc 

vedoucí turnusu telefonem ve vstupní hale. 

2. Poučení žáků – vedoucí turnusu zajistí seznámení žáků s konkrétními bezpečnostními 

pokyny a se zásadami bezpečného chování ve škole i v jejím okolí. 

3. Dozor nad žáky – žáci dodržují bezpečnostní a protipožární pokyny platné ve Škole 

v přírodě, dodržují stanovený režim dne, který stanoví dobu pro spánek,péči o osobní 

hygienu, jídlo, pohybovou , zájmovou a vzdělávací činnost.a pokyny vydané pro dobu 

nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá 

vedoucí turnusu. 

4. V celém objektu školy je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.Táborový oheň lze 

rozdělávat pouze ve vyhrazeném prostoru. 

5. Při organizování sprchování žáků musí být zajištěn dozor dospělých osob. 

 

V. Doplňující informace 

 

1. Vstup do objektu. V celém objektu kromě vstupní haly a šaten se účastníci pobytu 

pohybují přezutí, v šatnách všichni udržují pořádek.  

2. Pobyt na pokojích . Je zakázáno vstupovat na společný balkón. Pořádek si účastníci pobytu 

udržují sami, odpadkové koše se vynášejí do popelnic, plastové lahve se ukládají do krabice 

v jídelně (sešlapané). Kdo poškodí jakýmkoliv zůsobem nábytek, je povinnen ho uhradit dle 

platných právních předpisů. Při poškození teploměru příslušný účastník pobytu platí částku 

75,-Kč. Opatrně otevírejte a zavírejte dveře  (jsou těžké, protipožární).  

3. Sociální zařízení.  Na sociálních zařízeních je nutné udržovat pořádek. Sprchování probíhá 

organizovaně. Nikdo nesmí zbytečně plítvat teplou vodou. Pozor na sprchové hadice. 

4. Jídelna. Po večeři je třeba utírat stoly a po večerním programu dávat židle na stoly. První 

den pobytu všichni dostanou hrníček, který si budou nosit vždy k snídani, obědu, svačině a 

večeři, budou ho opatrovat v čistotě a v den odjezdu jej vrátí po snídani v jídelně na umytí. 

V případě ztráty hrníčku bude vybíráno 15,- Kč. Várnice s časjem bude k dispozici po celý 

den.V hrníčcích se nesmí vynášet čaj z jídelny na pokoje.  

5. Pošta. Veškerou korespondenci dávejte do schránky ve vestibulu, odkud bude každý den 

odevzdávána na poštu.  

6. Bufet. Bufet bude otevřen dle rozpisu a dle dohody s vedoucími turnusu.  

7. Vedoucí dne. Bude určen z vedoucích turnusu. Vedoucí dne  zamyká večer budovu, 

kontroluje zavřená okna v přízemí a střešní okna v podkroví, dbá na zhasnutí světel po 

večerce. 

 

 

 

V Nekoři dne 2.září 2007 

          

Mgr. Jaromír SAMUEL 

          ředitel Školy v přírodě   

             Nekoř 


