
KLIMA ŠKfiLY @!

Proč spolupracovat
s cestovní kance|árí

sta|o se nepsaným pravid|em, žetřídní učite|odpovídá za
organizování ško|ních rný|etů pro svoji třídu, tě|ocvikář za
sportovní kurzy, jazykář zajazykové kurzy a dějepisáři za
historické exkurze. Je aIe optimá|ní, aby učite|é samostat.
ně organizovali veškeré aktivity, které jsou dnes od
moderní školy vyžadovány?

Z v|astní praxe víme, že zé4em žákťl o mimoško|ní akce
není tak ma|ý jak se obecně míní. Mimoškolní aktivity
obohacují vzdě|ávací program a jsou vhodným prosto-
rem k podpoře průřezoých témat. Žaci a jejich rodiče
tak přiýběru ško|y přih|íŽejí k možnostem mimoškolních
aktivit a ško|a s širší nabídkou tako\4ých programů získá-
vá nespornou konkurenční ýhodu mezi ostatními.

Dnešnídoba si žádáv každém oboru úzce specia|izované
odborníky. Ma|é i střední podniky si běžně najímají jiné
spo|ečnosti k,,outsourcingu,, určitých s|užeb (úk|id, sprá-
va počítačové sítě, účetní s|užby, ško|ení atd.)' A ško|a je
přece ještě více než Íirma za|ožená na spo|upráci úzce
vyhraněných odborníků.

Rodiče často na školu nah|ížejí jako na instituci, která by
měla poskytovat Vzdě|ání zdarma a s využitím minimá|nÍ
ho množství dodavate|ů. KaŽdý učitel ale není odborník
na cestovní ruch, aje tedy nesprávné, aby po něm by|a
organizace těchto akcí požadována, ať, už ze strany rodi-
čů či školy' V popisu práce učite|e není nést odpovědnost
zaÍinancování zájezdu či vo|bu vhodného typu ubytová-

ní. Na to existují specialisté' kteří v případě běžných
komerčních zájezdél musí být ze zákona také řádně pojiš-
těni. Jak je to tedy v případě ško|?

Zákon č' 159/t999 Sb., o někteých podmínkách v ob|as-
ti cestovního ruchu, sice povo|uje ško|ám za určitých pod-
mínek uspořádat zájezd, nicméně Asociace cestovních
kanceláří Čn 1ncr Čn) tuto činnost ško|ám ve svém
průvodním materiálu k tomuto zákonu r4ýr:azně nedo-
poručuje.

Citujeme: ,,Pro cesty a pobyty dětí však platí zuýšenou
měrou, že by je měli organizovot profesionólové, a šetřit
zo každou cenu se neqtplatí, protože jde o zdraví dětí'
Zvlóště nejlevnější dopravo může bý nebezpečnó, veli-
kou pozornost je třeba věnovat i stovu ubýovocího
objektu."

Má-|i ško|a však již své tradiční místo a známého ubyto-
vatele, kam d|ouhá |éÍa jezdí, a jsou-li učite|é zvyk|í opa-
kovaně na tomto místě |yžařský či jiný kurz rea|izovat,
není to pro ško|u takovou zátěží a rizikem.

Dnešní doba ale vyŽaduje změnu a neustá|ý rontoj, ato
i v oblasti aktivit nabízených školou. V tom okamŽiku
nároky a rizika opět stoupají. Pojdme se tedy podívat,
v čem může práci školy u|ehčit spo|upráce se specia|izo-
Vanou cestovní kance|áří.

Začátek nooého školního roku je ideálním obdobím k zamyšlení a pfrpadnému
naúartozlání změn, |e také obdobím, kdy se připrav)uií oeškeré mimoškolní
aktioity, které a nadcházejícím roce proběhnou. Při těchto příprazlách je třeba
zodpoaědět množstrsí otázek. Pojdme se pro začátek společně zaÍnyslet nad tím,
i"ký je rozdíl ?nezi tím, když jsou mimoškolní aktivity organizozlané školou, nebo
když jsou organizované externím dodaaatelem, a tomto případě cestouní
kanceláří.

E4íEťw"5iaeltisk*1y-ex # ffiffiffi m



@ KLIMA ŠK*LY
SpoIupráce školy a CK

Cestovní kance|ář se věnuje ýhradně přípravě zájezdŮ
a mimoško|ních programů, a tak zná roz|ičné ubýovate|e,
má osvědčené dopravce a společnost speciallzující se na
školy disponuje širokou nabídkou mimoškolních aktivit
napříč celým školním rokem. Není tedy potřeba, aby uči.
te| trávi| svůj osobní čas h|edáním vhodného místa, zajiš-
ťováním průvodců či jiných dodavatelských s|užeb.

Cestovní kance|ář pod|e zvo|eného typu programu zajis-
tí školené profesioná|y s patřičnou akreditací MSMT'
případně profesioná|ní průvodce přímo v místě konání
akce. Samozřejmostí by mě|o být také zajištění zdravot.
níka. Učite| tak nemusí mít starost s organizačními zá|eži-
tostmi a věnuje se jen a jen žákům. Vzh|edem k tomu, Že
spoIu s ním jede na akci vždy někoIik instruktorů či de|e-
gát, kteří současně pomáhajízajišťovat dozor, není potře-
ba uvo|ňovat ze ško|y velý počet učitelů a složitě řešit
zajištění supIování.

Další ýhodou specia|izované cestovní kance|áře je dis-
ponování bohatým materiálním zabezpečením pro
organizaci akce, a tak již není třeba mys|et na to, co vše
je třeba koupit, zapůjčit či nějak sehnat. Specia|ista vám
zajistí sportovní vybavení, herní pomůcky související
s programem adaptačních kurzů, ývarné pomůcky,
pomůcky pro video coaching na |yžařských kurzech,
doprovodné vozid|o, vybavení polní kuchyně na putov.
ních vodáckých zájezdech atd.

Zákonné pojištění.cK

Cestovní kance|ář organizující zájezdy musí mít uzavřené
zákonné pojištění pro případ úpadku, a je tedy pro spo-
třebitele spoIehIiým partnerem. Nese sm|uvní odpověd.
nost za sluŽby vIastní i sluŽby poslqytované třetí osobou.
Dává tak možnost rek|amace a případně refundace
objednaných s|užeb. Samozřejmostí je také pojištění
účastníků,'ve kterém je obvyk|e zahrnuto úrazové pojiš-
tění, pojištění odpovědnosti a pojištění stornopoplatků.

V případě, že žáci onemocní a akce se neúčastní, mají
nárok na vrácení finančních nák|adů. V případě zahranič-
ního zájezdu je samozřejmostí zahraniční cestovní pojiš-
tění. Nespornou ýhodou pro administrativu ško|y je také

moŽnost bezhotovostního qýběru finančních prostřed.
ků od účastníků akce, kteý zajišťuje CK. Peníze od rodi-
čů jsou posí|ány přímo do CK, ne na účet ško|y.

Sjednané zákonné pojištění pro případ úpadku jejednou
ze zák|adních podmínek pro vydání koncesní listiny -
provozování cestovní kance|áře. Výše pojistného plnění
se vypočítává na zák|adě před|oženého podnikate|ského
p|ánu dané CK. Minimá|ní ýše poj istného p|nění je 30 %
z uvedeného obratu CK. Je dobré si zkontro|ovat nejen
to, zdaje vámi vybraná CK pojištěna pro případ úpadku,
ale také do jaké ýše je pojištěna. Tzn. CK s pojistným
|imitem ].20 tisíc Kč asi nebude dobým partnerem pro
zahraniční zé$ezdy do |tálie, kde obrat za zájezd v ceně
6 000 Kč při 40 p|atících (jeden autobus) je 240 tisíc Kč.

Vybírat zboží i s|užby d|e nejnižší ceny se sta|o národním
sportem. Nízká cena je ale mnohdy pouze zdán|ivá.
Z důvodu lyšší ceny školy mnohdy nechtějí anažovat
nabídky cestovních kanceláří, ale podívejme se/ co se za
cenou skn'ývá.

V ceně mimoškolní akce zajištěné specializovanou kan.
ce|áří je vše, většinou mimo vstupů do památek, které
zbytečně navyšují obrat CK, a tedy i ýši povinného
pojistného.

Cena zahrnuje (kromě nák|adů na stravu, ubytování
a dopravu) i pojištění' materiální a personální zabezpe-
čení, doprovodné vozidlo a v neposlední řadě také
náktady na pobyt pro učitele, které jinak musí nést
škola. organizační zálěž a odpovědnost, která tím ško|e
a učite|ům ubývá, vyčís|íme jen stěŽí. Individuá|ní cenu
pro každou ško|u má také skutečnost, že s externím pro.
fesioná|em může nabídnout kvalitnější s|užby' a stát se
Íak za1ímavějším a konkurenceschopnějším partnerem
pro rodiče i žáky'

ldeálem moderní školy je najít si ,,svoji" partnerskou
cestovní kanceláí jejíž služby znají, a CK zná specifika
a požadavky školy - může tak snadno připravovat akce na
míru d|e individuá|ních potřeb ško|y. Učite|é tak mohou
přenechat organizační starosti odborníkům a soustředit
se sami na svou odbornou práci a na své žáky.

www.skoly.wenku.cz
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