
Podrobnější informace pro účastníky školního výletu do Drážďan
 

Termín: 4. června 2019

Sraz před budovou školy: 6.45 hodin

Předpokládaný návrat před budouvu školy:  mezi 19.00 až 20.00 hodin

Program:
1) v ranních hodinách odjezd od školy 
2) procházka historickou částí Altstadt: Frauenkirche, Hofkirche, Královský palác, Semperova opera
3) návštěva Muzea Hygieny (vstup zdarma)
4) návštěva některé z výstav v zámku Zwinger (do 17 let zdarma)
5) dle času možnost nákupů na Prager Straße 
6) ve večerních hodinách návrat ke škole 

Při odjezdu u autobusu musí žák předložit:
- platný vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz
- průkaz zdravotní pojišťovny
- případně léky, které bude dítě užívat v průběhu výletu s písemnou informací o jejich užívání 

Děti, které trpí nevolností při jízdě autobusem, užijí před odjezdem potřebné léky a informují o tom pedagoga. 
Při zpáteční cestě také. 

S sebou:
cestovní pas či občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení a obuv, 
kapesné (české koruny i eura)

V případě, že se žák nemůže ze závažných důvodů (např. nemoc) zúčastnit výletu, oznámí to zákonný 
zástupce neprodleně třídní učitelce. Pokud se škole podaří zajistit včas náhradníka, uhradí tento 
náhradník částku za výlet žákovi, který se výletu nezúčastní. V opačném případě škola neručí za 
navrácení poplatku za výlet.

Pokud žák při odjezdu u autobusu nebude mít u sebe platný cestovní pas či občanský průkaz a průkaz 
zdravotní pojišťovny, na výlet neodjede a nemá nárok na vrácení peněz.

…..............................................................................................................................................................................

Osobní údaje žáka přihlášeného na školní výlet do Drážďan dne 4. 6. 2019 

Příjmení a jméno žáka:............................................................................................................................................

Bydliště:...................................................................................................................................................................

Datum narození:............................................................

Číslo pasu/OP:...............................................................Věk v den školního výletu:................................................

Zdravotní problémy:.................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

Přijmení a jména obou rodičů:..................................................................................................................................

Telefony na oba rodiče:...............................................................................................................................................
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) informace o výletu a 
souhlasím se všemi uvedenými podmínkami (zejména s podmínkami zrušení účasti).
Osobní údaje žáků budou použity pro administraci školního výletu a zajištění pojištění.

V.....................................................dne...........................................

Podpis žáka:................................................... Podpis rodiče:.....................................................................



Pokyny pro chování a bezpečnost žáků na školním výletu 
do Drážďan

Všeobecné 

1. Žáci budou vždy dbát pokynů, rad i příkazů všech doprovázejících pedagogů a průvodce.
2. Žáci nesmějí bez vědomí učitele opustit skupinu.
3. Žáci si budou dávat pozor na své osobní věci, zejména na cestovní pas, peníze a jiné doklady. 
Eventuální ztrátu neprodleně ohlásí pedagogickému dozoru. 

Zdravotní 

1. Žáci jsou povinni svým zodpovědným chováním předcházet možným úrazům a onemocněním. 
Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost svou ani ostatních účastníků výletu.
2. Každý zdravotní problém oznámí ihned pedagogickému dozoru, eventuálně průvodci.
3. Žáci, kteří pravidelně užívají léky, je budou mít v dostatečném množství s sebou. Rodiče informují 
před odjezdem u autobusu pedagoga o druhu a použití léků a předají mu  tuto informaci v  písemné 
podobě. 
4. V případě závažnějšího onemocnění dítěte (např. epilepsie) uvedou rodiče opatření, které je nutné v 
případě potřeby provést. K tomu je určen formulář Osobní údaje žáka přihlášeného na školní výle do 
Drážďan  dne 4.6.2019.

Dopravní 

1. Mimo společný program, tj. např. při rozchodu apod., chodí žáci vždy nejméně ve dvojicích, 
pohybují se ve vymezeném prostoru a maximálně dbají o svoje bezpečí.
2. Během cesty autobusem se žáci chovají ukázněně a ohleduplně. Při zastávkách se nevzdalují od 
skupiny bez vědomí pedagogického dozoru.

V.....................................................dne...........................................

Jméno žáka:................................................. Podpis žáka:.....................................................

Podpis zákonného zástupce:.............................


