OSNOVA POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘED
VÝLETEM, VYCHÁZKOU, PŘESPÁNÍM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A
DALŠÍCH AKCÍCH KONANÝCH MIMO BĚŽNÝ PROVOZ ŠKOLNÍ
DRUŽINY
1. Řiď se, pokyny pedagogických pracovníků a dalších doprovázejících osob, zbytečně
nepřeceňuj své síly.
2. Dodržuj poučení o vhodném oblečení a obuvi, vhodně se chraň před nepřízní počasí
prochladnutím nebo přehřátím.
3. Dodržuj zásady pitného i stravovacího režimu. Vodu na pití používej jen
z nezávadných zdrojů.
4. Dodržuj základní hygienická pravidla, zásady čistoty a osobní hygieny i v přírodě.
5. Dodržuj zásady slušného a ukázněného chování v dopravních prostředcích, pohybu
po veřejných komunikacích, turistických trasách a řiď se pokyny doprovázejícího
pedagogického dozoru (nastupování, vystupování, nebezpečí pádu do kolejiště,
vozovky nebo pod projíždějící vozidlo, nepobývej v blízkosti dveří, nevykláněj se
z oken během jízdy, nevyhazuj jakékoliv předměty z oken, chování ke spolucestujícím,
udržování čistoty).
6. I sebemenší úraz nebo nevolnost ohlas ihned vychovatelce. Týká se i napadení
zvířetem (škrábnutí psem, kočkou, bodnutí hmyzem apod.)
7. Na místě se pohybuj pouze v určeném prostoru, nikam se svévolně nevzdaluj.
Vyhýbej se místům, která mohou být nebezpečná (skládky, jeskyně, rokle, opuštěné
objekty, ruiny apod.).
8. Při pobytu v blízkosti ohniště dodržuj bezpečnostní zásady rizikových akcí. Chovej se
tak, abys neublížil sobě ani ostatním.
9. Dodržuj zásady chování a postup při mimořádných situacích (dešti, bouřce, mlze,
větru, námraze apod.).
10. Dodržuj stanovený režim dané akce (např. včasný příchod) a pokyny vydané pro dobu
nočního klidu (přespání ve školní družině).
11. Dodržuj přísný zákaz:
a) kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek
b) přinášení věcí, které nesouvisejí s potřebou na vycházce nebo výletu (nože,
zábavní pyrotechnika apod.)
c) nedovoleného vzdalování se od ostatních účastníků a z dohledu pedagogických
pracovníků bez dovolení (i potřebu na toaletu oznam vychovatelce)
d) jakéhokoliv kontaktu s neznámými osobami
e) dotýkání se živých nebo mrtvých zvířat – nebezpečí nakažení různým
onemocněním, nebezpečí úrazu
f) sbírání a požívání plodů, hub apod.
g) rozdělávání ohně – nebezpečí požáru (lze pouze na místech k tomu určených a
pod dohledem pedagogických pracovníků)
h) koupání bez svolení a dohledu pedagogických pracovníků

