
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ NA ŠKOLNÍ AKCI  

Projektový týden – „ České hory“  

Rámcový plán akce – cíl akce:  

Akce je zahrnuta do ŠVP v rámci projektového týdne školy. Poznávání krajiny Jizerských hor. 

Účastníci: skupina 70 žáků vyššího gymnázia ve věku 14 – 18 let. 

Místo pobytu:  Bílý Potok pod Smrkem 

Druh ubytování: chatky, stany (rekreační zařízení Jizerky, Bílý Potok pod Smrkem) 

Vedoucí akce, pedagogický dozor:  Mgr. Lukáš Umáčený, Mgr. Miloslav Zajíc, Mgr. Iva Andrlíková, 

Mgr. Pavel Paclt, Mgr. Petr Mazánek 

Náplň práce žáků:  

1.den - přesun vlakem z Mnichova Hradiště do Bílého Potoka, ubytování. 

2.-4. den – poznávání specifik a zajímavostí krajiny Jizerských hor a jejich severního podhůří 

5. den – dokončení prezentace projektu pro závěrečnou konferenci a odjezd do Mnichova Hradiště. 

Co je během akce žákům povoleno/zakázáno:  Na projektovém týdnu platí školní řád v plném 

rozsahu. Pokud se žák zásadně proviní proti některému ustanovení, jsou rodiče povinni si žáka z místa 

pobytu vyzvednout.  

Náplň práce pedagogického doprovodu: organizační zajištění celého projektu, dozor nad žáky a 

jejich chováním, i s ohledem na reprezentaci školy. 

Rizika, která mohou při akci nastat: povětrnostní podmínky (déšť, vítr, bouřky), výskyt klíšťat v 

přírodě, rizika při přesunu mezi jednotlivými lokalitami, rizika spojená se stravováním v různých 

zařízeních.  

Prevence rizik: dodržování školního řádu; dodržení pokynů pedagogického dozoru, předpisů 

dopravců, ubytovacích a stravovacích zařízení; repelenty a vhodné oblečení (klíšťata), vhodná obuv a 

oblečení s ohledem na meteorologické podmínky.  

Odjezd: sraz v neděli 16. 6. v 16,45 na vlakovém nádraží v Mnichově Hradišti, odjezd vlaku v 16,59. 

Příjezd zpět: ve čtvrtek 20.6. v 12,56 na vlakové nádraží do Mnichova Hradiště. 

Žák může po předchozí dohodě zákonných zástupců s pedagogickým dozorem vystoupit i v jiné 

stanici na trati. 

Přítomnost zdravotníka na akci: pedagogický dozor je zdravotník. 

Žák musí mít u sebe mít svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.  

Žák musí mít u sebe průkaz studenta GMH nebo ISIC kartu! 

Při odjezdu odevzdají účastníci potvrzení o bezinfekčnosti. 

Telefonický kontakt na pedagogický dozor:  Pavel Paclt (tel.731234149), Petr Mazánek (tel. 774688108) 

Datum poučení žáků: 12. 6. 2019  

Organizační opatření bylo vypracováno na základě Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j. 

37014/2005 ze dne 22.12.2005 a na základě zákona č. 561/2004 Sb. 


