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Má škola, resp' učitel organizovat
mimoško|ní aktivity?
Sta|o se nepsaným pravid|em, Že třídní
učitel odpovíd á za zorganizování mimoško|-
ních aktivit pro svoji třídu.V |epším případě
se na sportovních kurzech podí|ejítě|ocvi-
kář i  a sem tam si zorganizuje nějakou exkur-
zy do továrny či za historickou památkou
nadšený fyzikář nebo učiteI dějepisu.
Jak se ovšem má ško|a, ootaŽmo třídní
učitel, vypořádat s komplikovanějšími akce'
mi? Dokáže si poradit s adaptačním (nebo
chcete-l i  seznamovacím) kurzem? Je správ-
né organizovat |yŽařské kurzy, vzdě|ávací
exkurze, výměnné pobyty a jiné akce, které
neodmysIiteIně souvisí s trendy modernÍho
ško|ství, z kabinetu nebo z domova ve svém
vo|ném čase? Co organizace takových akcí
obnáší a jaká nese riz ika?
Zákon č. 159l1999 Sb., o některých podmín-
kách v ob|asti cestovního ruchu, sice oovo-
Iuje ško|ám za určitých podmínek uspořádat
zájezd, nicméně AcK CR (Asociace ces-
tovních kance|áří CR) tuto činnost ško|ám
ve svém průvodním materiá|u k tomuto
zakonu výrazně nedoporuČuje.
Citujeme:,,Pro cesty a pobyty dětí však p|atí
zvýšenou měrou, Že by je mě|i organizovat
profesionálové, a šetř it za kaŽdou cenu se
nevyplatí, protože jde o zdraví dětí. Zv|áště
nejIevnější doprava můŽe být nebezpečná'
vel ikou pozornostje třeba Věnovat i stavu
ubytovacího objektU],
Mnoho ředite|ů škoI i pedagogů tato r iz ika
podceňuje. Nechceme nikomu sahat do
svědomía věříme' Že mnoho z nich to dě|á
s dobrým úmys|em a z|ásky ke své profesi.
Na druhou stranU 5e př ik|áníme k názoru:Ať
kaŽdý dě|á, co umí. Pedagog by mě| přede
vším učit a soustředit se na svoji přípravu.
Cestovn í ka nce lá ř or ganizující zájezdy m u sí

mít uzavřené zákonné pojištěnípro případ
úpadku, a je tedy pro spotřebitele, v našem
případě studenta ško|y, mnohem spolehIi.
vějším partnerem.

Nižší cena je spojena s vyšším rizikem
nejen pro ško|u, a|e h|avně pro
účastníky zájezdu:
PochopiteIně akce př ipravovaná pedago-
gem v jeho vo|ném čase bude pravděpo-
dobně |evnější neŽ nabídka special izované
cestovní kance|áře. Ale stojí hodnota tohoto
rozdí|u za vznik|é riz iko? Neby|o by lepší se
tohoto r iz ika zbavit a přenést odpovědnost
na profesioná|y?
Dnešní doba si Žádá speciaIizované odbor-
níky (zna|ce svého oboru). Malé i střední
spoIečnosti si běŽně najímajíj iné společ'
nosti k,,outsourcingu', určitých s|uŽeb (úk|id'

správa počítačové sítě a webové prezenta-
ce, účetní s|uŽby atd.).
Sko|a je přece stejně jako,,zdravá', f irma
za|ožená na spo|upráci úzce vyhraněných
odborniků. Máme snad v kaŽde ško|e spe-
cial istu na cestovní ruch s dostatkem času
a zkušeností s organizací zájezdŮ?
Tuto pravdu je třeba si nejen uvědomit, a|e
především ji vysvět|it rodičům. Na škoIu je

stá|e nah|íženo jako na instituci, která si ten-
to IuXUs nemůŽe/nesmídovo|it. Třídní učite|
aIe není odborník na cestovní ruch, a je tedy
nesmyslné, aby na zák|adě nepatrné Úspory
nesI veškerá r iz ika související s organizací
škoIního zájezdu'

Co nabízejí cestovní kance|áře se
speciaIizací na ško|y a ško|ní skupiny?

1. Komo|etní nabídku mimoškoIních ak-
tivit vycházející z organizace školního
roku a potřeb ško|ních skupin, tzn.
osobu/i nstituci nabízeiící kompIex-

ní řeŠení. Příprava akcí na zakázku
v,,mantineIech,, metodických pokynů
i ško|ních osnov.

2. Zajištěníško|ených pracovníků
s patřičnou certifikací MSMT, a|e také
pracovn íků zajišťuj ících organizaci
akce v místě jejího konání (tzv. prů-
vodců/de|egátů) a v nepos|ední řadě
pracovní sílu odpovídající za zdravotní
stav účastníků akce a jejich kázeň,
napřík|ad v nočních hodinách.

3. Materiá| potřebný pro průběh akce.
Sportovní vybavení, herní pomůcky
související s pro9ramem adaptačních
kurzů, pomůcky pro videocoaching
na |yŽařských kurzech, doprovodné
vozidIo, vybavení polní kuchyně na
putovních vodáckých zájezdech atd.

4' Jasné smIuvní podmínky, pojištěnÍ
účastníků akce (obvykleje do akce
zahrnuto: Úr azové pojištění, pojištění
odpověd nosti a pojištění stornopo-
platků).

5' odpovědnost za s|užby poskytované
osobou/subjektem a možnost rek|a-
mace a případně refundace objedna.
ných s|užeb.

Co může nabídnout zkušený pedagog
lorganizátot?
Nepatrně niŽší cenu akce' ovšem bez
moŽnosti pojištění proti stornopop|atkům,
bez moŽnosti rek|amace jím poskytnutých
sIuŽeb atd.
V případě Účasti více pedagogů na jedné

akci vznikají ško|e neŽádoucí nák|ady s pro-
p|ácením přesčasů účastníků a odborným
suo|ováníve ško|e.
Věnujte se vedení ško|y a pozvednětejejí
prestiŽ zaj ištěním různorodých a kvaIitních
mimoško|ních aktivit během ce|ého ško|ní-
ho roku.

Adaptační kurzy, )azykové hry, LyŽařské
kurzy, Sko|y v přírodě, Výměnné pobyty,
Poznávaci zá1ezdy, Jednoden ní pro9ra my,
Exkurze, Sportovní kurzy, Vodácké kurzy,
Cykl ist ické kurzy, Kurzy I n-|ine, atd.
Využijte dnešnÍsložitou dobu s obrovským
konkurencním bojem a nejděte si, 'svoji , ,
partnerskou cestovní kance|ář.. lednou pro'
vŽdy přenechejte sVé starosti odborníkům,
přestaňte se zabývat tím, co se děje mimo
školu' tedv www.wenku'cz.
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