
PŘÍLOHA Č. 2
POKYNY PRO CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍM ZÁJEZDU

I. Všeobecné
1. Studenti budou vždy dbát pokynů, rad i příkazů všech doprovázejících pedagogů a průvodce.
2. Studenti nesmějí bez vědomí učitele opustit skupinu.
3. Studenti si budou dávat pozor na své osobní věci, zejména na cestovní pas, peníze a jiné doklady.  

Eventuální ztrátu neprodleně ohlásí pedagogickému dozoru.

II. Zdravotní
1. Studenti jsou povinni svým zodpovědným chováním předcházet možným úrazům a onemocněním. 

Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost svou ani ostatních účastníků zájezdu.
2. Každý zdravotní problém oznámí ihned pedagogickému dozoru, eventuálně hostitelské rodině nebo 

průvodci STUDENT AGENCY. 
3. Studenti,  kteří  pravidelně  užívají  léky,  je  budou  mít  v dostatečném  množství  s sebou.  Rodiče 

uvedou druh a použití léku na zprávu pro kontaktního pedagoga, kterou mu předají u autobusu před 
odjezdem. 

4. V případě závažnějšího onemocnění rodiče také uvedou opatření, dle kterých je v případě potřeby 
postupovat.

 
III. Dopravní
1. POZOR ! Ve Velké Británii se jezdí na silnici VLEVO, proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 

dopravě, zejména při přecházení. Rozhlížíme se nejdříve vpravo a pak vlevo. Přecházíme pokud 
možno jen na vyznačených přechodech.

2. Při vystupování z autobusu je třeba zvýšené opatrnosti, neboť se vystupuje směrem do vozovky. 
Z autobusu vystupujeme teprve na pokyn pedagogického dozoru.

3. Mimo společný program, tj. při cestě do školy a zpět, chodí studenti vždy se svým spolubydlícím, 
chodí určenou trasou a maximálně dbají o svoje bezpečí.

4. Během cesty autobusem se studenti chovají ukázněně a ohleduplně. Při zastávkách se nevzdalují 
od skupiny bez vědomí pedagogického dozoru.

5. Při jízdě trajektem nebo Eurotunelem neopouštějí studenti bez dovolení skupinu a dávají si pozor 
na své věci.

IV. Ubytovací
1. Studenti  nesmějí  opouštět  hostitelskou  rodinu  po  návratu  z odpoledního  programu,  s výjimkou 

společného  večerního  programu,  kdy  hostitelské  rodině  nahlásí  čas  návratu  či  s výjimkou 
pobytových míst, kde to pravidla partnerské zahraniční agentury dovolují, za předpokladu souhlasu 
rodičů a pedagogického dozoru.

2. Studenti budou šetrně zacházet s veškerým vybavením v domě (resp. v hotelu),  nebudou si  nic 
půjčovat  bez  svolení  hostitelské  rodiny,  v případě  poškození  budou  hradit  škodu  v plné  výši 
(v ceně  pobytu  je  zahrnuto  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  –  prosím  přečtěte  si  důkladně 
informace o tomto pojištění).

3. Mějme na paměti přísloví: „Doma jez co máš, v cizině co ti dají.“ Je žádoucí, aby se studenti pokud 
možno přizpůsobili stravovacím zvyklostem v hostitelské rodině.

4. V případě jakýkoliv nejasností, nedostatků či stížností na ubytování či stravu v hostitelské rodině  se 
studenti  neprodleně  obrátí  na  pedagogický  dozor  či  průvodce  STUDENT  AGENCY.  Prosím 
uvědomte si, že na konci pobytu či po jeho ukončení již nelze sjednat nápravu. Naším cílem je, aby 
jak studenti, tak učitelé,  tak i rodiče byli spokojeni s průběhem celého zájezdu.

Věříme, že tyto pokyny v zájmu příjemného a bezpečného průběhu zájezdu s Vašimi dětmi důkladně 
proberete i Vy - jejich rodiče.

Děkujeme za spolupráci.

…........................................................ …..........................................................
    Irena Tichá – školní zájezdy                      podpis kontaktního pedagoga


