Príloha č. 2 Zásady správania sa na školských a mimoškolských
podujatiach
D. SPRÁVANIE SA NA KURZE OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA (KOŽAZ)
Kurz ochrany života a zdravia je povinnou súčasťou školského vyučovania a
denný výcvikový program je povinný pre všetkých zúčastnených.
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,
- dodrţiavať denný reţim (budíček, čas podávania stravy, nástupy na výcvik,
večierku ai),
- pohybovať sa iba vo vymedzených priestoroch jednotlivých zamestnaní,
- dodrţiavať pri streleckých disciplínach všetky povely veliaceho inštruktora,
- opustiť priestor kurzu len so súhlasom inštruktora,
- dodrţiavať prísny zákaz voziť sa individuálne na akomkoľvek dopravnom
prostriedku,
- dodrţiavať pri turistických akciách vyznačenú trasu, nepouţívať skratky,
spolupracovať s celou skupinou a neoddeliť sa od svojej skupiny,
- dodrţiavať pokyny PD o vhodnom oblečení, obuvi, batoţine,
- dodrţiavať zákaz horolezeckých túr,
- riadiť sa prísne pokynmi PD pri pobyte v chránených prírodných oblastiach,
- rešpektovať pokyny Horskej sluţby.
-

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 .
1

