2.

3.

*;i'i',

*i

i

4'

I

Má škola, resp' učitel organizovat
mimoško|níaktivity?
Sta|ose nepsanýmpravid|em,Že třídní
učitelodpovídá za zorganizovánímimoško|níchaktivit pro svoji třídu.V |epšímpřípadě
se na sportovníchkurzechpodí|ejítě|ocvikáři a sem tam si zorganizujenějakouexkurzy do továrnyčiza historickoupamátkou
nadšenýfyzikář nebo učiteIdějepisu.
Jak se ovšemmá ško|a,
ootaŽmotřídní
vypořádat s komplikovanějšími
akce'
učitel,
(nebo
mi? Dokážesi poradits adaptačním
chcete-liseznamovacím)
kurzem?Je správnéorganizovat |yŽařskékurzy,vzdě|ávací
exkurze,výměnné pobyty a jinéakce, které
neodmysIiteIně
souvisís trendy modernÍho
z kabinetunebo z domova ve svém
ško|ství,
vo|némčase?Co organizacetakovýchakcí
obnášía jaká nese rizika?
Zákon č.159l1999 Sb.,o některých podmínkách v ob|asticestovníhoruchu,sice oovoIuješko|ámza určitýchpodmínekuspořádat
zájezd,nicméněAcK CR (Asociacecestovníchkance|áříCR)tuto činnostško|ám
ve svémprůvodnímmateriá|uk tomuto
zakonu výrazněnedoporuČuje.
cestya pobyty dětívšakp|atí
Citujeme:,,Pro
zvýšenouměrou,Že by je mě|iorganizovat
profesionálové,
a šetřitza kaŽdoucenu se
protožejde o zdravídětí.Zv|áště
nevyplatí,
nejIevnější
doprava můŽebýt nebezpečná'
velikou pozornostjetřeba Věnovati stavu
ubytovacíhoobjektU],
Mnoho ředite|ůškoIi pedagogůtato rizika
podceňuje.Nechcemenikomu sahatdo
svědomíavěříme'Že mnoho z nich to dě|á
s dobrým úmys|ema z|ásky ke svéprofesi.
N a druhou stranU5e přik |á n í mek n á z o ru : A ť
kaŽdýdě|á,co umí.Pedagog by mě| přede
všímučita soustředitse na svojipřípravu.
zájezdym u sí
Cestovníkancelář organizující

uyucouanr

mítuzavřenézákonnépojištěnípropřípad
úpadku,a je tedy pro spotřebitele,v našem
případěstudentaško|y,
mnohem spolehIi.
vějšímpartnerem.
Nižšícena je spojena s vyššímrizikem
nejen pro ško|u,a|e h|avně pro
účastníkyzájezdu:
PochopiteIněakce připravovanápedagogem v jeho vo|némčasebude pravděponeŽ nabídkaspecializované
dobně |evnější
cestovníkance|áře.Ale stojíhodnota tohoto
rozdí|uza vznik|ériziko?Neby|oby lepšíse
tohoto rizikazbavita přenéstodpovědnost
na profesioná|y?
odborDnešnídoba si Žádá speciaIizované
níky(zna|cesvéhooboru).Maléi střední
společ'
si běŽněnajímajíjiné
spoIečnosti
určitýchs|uŽeb(úk|id'
nostik,,outsourcingu',
sítěa webové prezentaspráva počítačové
s|uŽbyatd.).
ce, účetní
firma
Sko|aje přece stejnějako,,zdravá',
za|oženána spo|upráciúzcevyhraněných
o d b o rn i k ůM
. á m e s na d v k a Ž deš k o | es pecialistuna cestovníruch s dostatkemčasu
a zkušenostís organizacízájezdŮ?
Tuto pravduje třeba si nejen uvědomit,a|e
ji vysvět|itrodičům.
Na škoIuje
především
jako na instituci,kterási tenstá|enah|íženo
Třídníučite|
to IuXUsnemůŽe/nesmídovo|it.
aIeneníodborníkna cestovníruch,a je tedy
aby na zák|aděnepatrnéÚspory
nesmyslné,
s organizací
nesIveškerárizikasouvisející
zájezdu'
škoIního
Co nabízejícestovní kance|áře se
speciaIizacína ško|ya ško|nískupiny?
1. K o mo | et nína bídk um i m o š k o I nícahk tivit vycházejícíz organizaceškolního
skupin,tzn.
roku a potřeb ško|ních
kompIexosobu/institucinabízeiící
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Přípravaakcína zakázku
nířeŠení.
v,,mantineIech,,
metodických pokynů
i ško|ních
osnov.
pracovníků
Zajištěníško|ených
s patřičnoucertifikacíMSMT, a|e také
pracovníkůzajišťuj
ícíchorganizaci
akce v místějejíhokonání(tzv.průa v nepos|ednířadě
vodců/de|egátů)
pracovnísíluodpovídající
za zdravotní
stav účastníků
akce a jejich kázeň,
napřík|adv nočníchhodinách.
Materiá|potřebnýpro průběhakce.
Sportovnívybavení,hernípomůcky
s pro9ramemadaptačních
související
kurzů,pomůckypro videocoaching
kurzech,doprovodné
na |yŽařských
vozidIo,vybavenípolníkuchyně na
putovníchvodáckých zájezdech atd.
JasnésmIuvnípodmínky,pojištěnÍ
akce (obvyklejedo akce
účastníků
pojištění
zahrnuto:Úrazovépojištění,
stornopoodpovědnostia pojištění
pl a t k ů ) .
odpovědnost za s|užbyposkytované
osobou/subjektema možnostrek|amace a případněrefundaceobjedna.
ných s|užeb.

Co můženabídnout zkušený pedagog
lorganizátot?
cenu akce'ovšembez
NepatrněniŽší
proti stornopop|atkům,
moŽnostipojištění
bez moŽnosti rek|amacejím poskytnutých
sIuŽebatd.
V případěÚčastivícepedagogůna jedné
akcivznikajíško|eneŽádoucínák|adys prop|ácenímpřesčasů
účastníků
a odborným
suo|ováníveško|e.
Věnujtese vedeníško|ya pozvednětejejí
prestiŽzajištěním
různorodých
a kvaIitních
aktivitběhem ce|éhoško|nímimoško|ních
ho roku.
Adaptačníkurzy,)azykovéhry, LyŽařské
kurzy,Sko|yv přírodě,Výměnnépobyty,
Jednodennípro9ramy,
Poznávacizá1ezdy,
Exkurze,Sportovníkurzy,Vodáckékurzy,
kurzy,Kurzy In-|ine,atd.
Cyklistické
VyužijtednešnÍsložitou
dobu s obrovským
konkurencnímbojem a nejdětesi,'svoji,,
pro'
partnerskoucestovníkance|ář..lednou
vŽdy přenechejtesVéstarostiodborníkům,
přestaňtese zabývattím,co se děje mimo
školu'tedv www.wenku'cz.

