Príloha č. 2 Zásady správania sa na školských a mimoškolských
podujatiach

C. SPRÁVANIE SA V DOPRAVNOM PROSTRIEDKU (DP)
Ţiaci na exkurziách, výletoch, vychádzkach, kurzoch a pod. sú povinní
dodrţiavať Školský poriadok.

a)

b)

Ţiak je ďalej povinný:
dodrţiavať pokyny vedúceho akcie, inštruktorov, lekára (zdravotnej sestry) a
prítomných pedagogických zamestnancov,
- dodrţiavať program a náplň akcie, harmonogram zamestnaní schválený
vedením školy,
- nahlásiť akékoľvek zdravotné problémy bezodkladne vedúcemu akcie alebo
lekárovi,
- predchádzať úrazom a dodrţiavať verejný poriadok,
- ohlásiť úraz, ak bol svedkom úrazu, podľa moţnosti poskytnúť prvú pomoc a
byť prítomný pri spísaní záznamu o úraze,
- nekonzumovať nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu,
- dodrţiavať presnosť nástupov na zamestnania,
- nenosiť so sebou cenné veci (šperky, elektroniku, väčší obnos peňazí ai),
- zodpovedať sám za svoje osobné veci,
- nahlásiť stratu vecí vedúcemu akcie,
- dodrţiavať zákaz vstúpiť na súkromný majetok iných osôb a nepoškodzovať
tento majetok,
- presúvať sa po komunikáciách v organizovanom útvare len po vyznačených
prechodoch pre chodcov a dodrţiavať pravidlá cestnej premávky,
- pohybovať sa v prípade osobného voľna v exteriéroch v skupinách (min. 2členných) a oznámiť vedúcemu akcie miesto svojho pohybu,
- predloţiť pedagogickému dozoru (PD), v prípade potreby vzdialiť sa od
skupiny, písomný súhlas zákonného zástupcu,
- nepoškodzovať meno SR a školy svojím správaním,
- sedieť pripútaný počas jazdy v autobuse na svojom sedadle,
- opustiť autobus len na pokyn pedagogického dozoru (PD),
- nezdrţiavať sa na vozovke,
- prechádzať cez cestu podľa pokynov PD,
- nevykláňať sa z okien počas jazdy,
- odhadzovať odpadky do nádob na to určených, dodrţiavať poriadok na
svojom mieste a v jeho okolí,
- nepoškodzovať vnútorné vybavenie dopravného prostriedku (v opačnom
prípade škodu nahradí ten, kto ju spôsobil),
- uţiť včas pred odchodom liek na utíšenie nevoľnosti (pri problémoch s
nevoľnosťou ţalúdka),
- neprechádzať vo vlaku počas jazdy medzi vagónmi,
- neotvárať vstupné dvere na vagónoch idúceho vlaku,
- zdrţiavať sa na vlakovom nástupišti v bezpečnej vzdialenosti od koľajiska a
pozorne sledovať pohyb vlaku,
- prísť minimálne 15 min pred odchodom na miesto zrazu.
-

V prípade porušenia predpisov môže byť účastník vylúčený z akcie bez
nároku na vrátenie zaplatených výdavkov a v sprievode zákonného
zástupcu poslaný na vlastné náklady domov .
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