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Směrnice k organizaci soustředění žáků 
 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Směrnice upravuje pravidla pro organizaci soustředění žáků Základní umělecké školy, 

Praha 7, Šimáčkova 16 (dále jen „škola“) a je závazná pro všechny účastníky 

soustředění. 

 

2 Organizace a řízení soustředění žáků 

2.1 Výjezd je pro pedagogické pracovníky a zaměstnance školy pracovní cesta. Podmínky 

pracovní cesty jsou dány zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění.  

2.2 Soustředění žáků slouží k upevnění a dalšímu rozvíjení schopností a dovedností žáků a 

k intenzivní přípravě žáků na soutěže či veřejné prezentace školy. Žáci se zúčastňují 

soustředění se souhlasem zákonných zástupců. 

2.3 Základní náplní soustředění je výuka, která probíhá ráno i odpoledne, podle 

schváleného rozvrhu. Výuka může být doplňována podle místních, materiálních 

a personálních možností i o další pohybové aktivity v přírodě, případně o kulturně 

poznávací činnost (návštěva kulturních památek apod.). 

2.4 Soustředění se organizuje internátní formou. Je zpravidla čtrnáctidenní, pro žáky 

v rozsahu cca 6 hodin denně. Objekt, v němž je soustředění pořádáno, musí vyhovovat 

ze zdravotního hlediska obecně závazným právním předpisům. 

2.5 Organizováním soustředění a jeho vedením pověřuje ředitelka školy pedagogického 

zaměstnance příslušného předmětu/oboru (dále jen „vedoucí“).  

2.6 Vedoucí zajišťuje soustředění tak, aby byla dodržena následující pravidla: 

a) zpracuje časový harmonogram soustředění,  

b) zpracuje jmenný seznam žáků včetně telefonického spojení na zákonné zástupce 

žáka, 

c) mezi účastníky soustředění zařadí pouze žáky zdravotně způsobilé. Zákonní 

zástupci žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý, nebylo 

mu nařízeno karanténní opatření a ani jim není nic známo o eventuálním styku 

žáka s nakažlivou chorobou. Žák musí mít s sebou, pro případ ošetření ve 

zdravotnickém zařízení, průkaz zdravotní pojišťovny. Zletilí žáci, případě dospělé 

osoby, které se účastní soustředění musí mít rovněž zdravotní průkaz, 

d) zpracuje písemnou informaci o soustředění pro rodiče žáků (místo a čas zahájení a 

skončení soustředění, adresu ubytovacího zařízení, cenovou kalkulaci apod.) a 

závaznou přihlášku 

e) připraví písemnou smlouvu s dodavatelem služeb – ubytování, doprava apod., 
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f) zajistí po dobu soustředění náležitý dohled nad nezletilými žáky. Žákům 

prokazatelně udělí písemné pokyny, které, kromě potřeby ukázněného chování a 

dodržování režimu platného po dobu soustředění, zaměří podle okolností na 

prevenci možných rizik, např. z hlediska hygienického, dopravního, při koupání 

nebo při činnostech, které by měli žáci v průběhu soustředění vykonávat. O 

konkrétním poučení pořídí před uskutečněním soustředění zápis potvrzený podpisy 

účastníků, 

g) účastní-li se soustředění více než 30 žáků do 15 let, zajistí rovněž zdravotníka. 

V případě nižšího počtu žáků postupují vedoucí i ostatní pedagogičtí a jiní 

zaměstnanci při zranění, úrazu a poskytování první pomoci podle 

traumatologického plánu, 

h) zajistí splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy pro organizaci 

soustředění žáků, zejména dle ustanovení § 7 – § 14 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a změně některých zákonů.,  

i) doprovodné pohybové hry v přírodě organizuje s ohledem na věk a zdatnost žáků. 

Koupání uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 

Zajistí, aby zaměstnanec, který je pověřen dohledem nad žáky, osobně předem 

ověřil bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezil prostor, kde se žáci mohou 

pohybovat (plavat) a učinil taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících 

se žáků ve skupině. Skupina na jednoho pověřeného zaměstnance je maximálně 10 

žáků.  

 

3 Závěrečné ustanovení 

3.1 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015. 

 

 

 

V Praze 27. 8. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

PhDr. Jana Mazánková 

Ředitelka školy 
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