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Směrnice k organizaci zahraničních výjezdů žáků 
 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Směrnice upravuje pravidla pro organizaci zahraničních výjezdů žáků a zaměstnanců 

Základní umělecké školy, Praha 7, Šimáčkova 16 (dále jen „škola“). 

1.2 Organizace výjezdů do zahraničí vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. 

 

2 Organizace a řízení zahraničního výjezdu 

2.1 Ředitelka školy organizací a řízením zahraničního výjezdu pověří písemně 

pedagogického pracovníka (dále jen „vedoucí“). 

2.2 Výjezd je pro pedagogické pracovníky a zaměstnance školy zahraniční pracovní cesta. 

Podmínky zahraniční pracovní cesty jsou dány zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 

práce, v platném znění.  

2.3 Vedoucí výjezdu zpracuje předem kalkulaci výloh zvlášť pro žáky a zvlášť pro 

pedagogický doprovod i s uvedením zdrojů hrazení výloh – příspěvky rodičů, rozpočet 

školy, sponzorské dary, účelové dotace, apod. Vedoucí výjezdu zajistí uzavření 

pojištění pracovníků vyslaných na zahraniční pracovní cestu - pojištění léčebných výloh 

v zahraničí.  

2.4 Vedoucí výjezdu zajišťuje akci tak, aby byla dodržena následující pravidla: 

a) zpracuje časový harmonogram akce a předloží ho ke schválení ředitelce školy, 

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

nezletilých žáků, 

c) mezi účastníky výjezdu zařadí pouze žáky zdravotně způsobilé, kteří předloží 

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a písemný souhlas zákonných 

zástupců. Podmínkou účasti je uzavření pojistných smluv na úrazové pojištění, 

pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti za škody, případně další 

(podle charakteru cesty). Pokud není toto pojištění zajištěno hromadně pro 

účastníky výjezdu, například cestovní agenturou, pojištění zajistí zákonní zástupci 

žáků, 

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

a skončení akce) a závaznou přihlášku, ve které uvede zejména stornovací 

podmínky při odhlášení žáka z akce, 

e) připraví písemnou smlouvu s dodavatelem služeb – cestovní kanceláří apod., 
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f) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků zajistí náležitý dohled nad 

nezletilými žáky. Žákům prokazatelně udělí písemné pokyny, které, kromě potřeby 

ukázněného chování a dodržování režimu platného po dobu cesty, zaměří podle 

okolností na prevenci možných rizik, např. z hlediska hygienického, dopravního, 

při koupání nebo při činnostech, které by měli žáci v průběhu výjezdu vykonávat. 

O konkrétním poučení pořídí před uskutečněním akce zápis potvrzený podpisy 

účastníků, 

g) do 15 dnů po skončení akce předloží ředitelce školy písemnou zprávu ze 

zahraniční cesty, 

h) zpracuje o akci propagační materiál použitelný k propagačním účelům školy, 

i) v součinnosti s hospodářkou školy provede vyúčtování akce. 

 

3 Závěrečné ustanovení 

3.1 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015. 

 

 

 

V Praze 27. 8. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

PhDr. Jana Mazánková 

Ředitelka školy 

 


