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Pročspolupracovat
s cestovníkance|árí

Začátek nooéhoškolního roku je ideálním obdobím k zamyšlenía pfrpadnému
naúartozlání změn, |e také obdobím, kdy se připrav)uií oeškerémimoškolní
aktioity, které a nadcházejícím roce proběhnou. Při těchto příprazlách je třeba
zodpoaědět množstrsíotázek. Pojdme se pro začátek společnězaÍnysletnad tím,
i"ký je rozdíl ?nezi tím, kdyžjsou mimoškolníaktivity organizozlanéškolou,nebo
když jsou organizované externím dodaaatelem, a tomto případě cestouní
kanceláří.

sta|ose nepsanýmpravid|em,žetřídní
učite|odpovídá
za
organizováníško|ních
pro svoji třídu,tě|ocvikářza
rný|etů
sportovní kurzy, jazykář zajazykové kurzy a dějepisáři za
historické
exkurze.Je aIeoptimá|ní,aby učite|é
samostat.
ně organizovali veškeréaktivity,které jsou dnes od
moderníškolyvyžadovány?

ní. Na to existujíspecialisté'kteří v případě běžných
komerčních
zájezdélmusíbýt ze zákona takéřádně pojištěni.Jak je to tedy v případěško|?
Zákon č'159/t999 Sb.,o někteých podmínkáchv ob|asti cestovního
ruchu,sice povo|uješko|ámza určitých
podmínek uspořádat zájezd, nicméněAsociace cestovních
kanceláří Čn 1ncr Čn) tuto činnostško|ámve svém
průvodnímmateriálu k tomuto zákonu r4ýr:azně
nedoporučuje.

Z v|astnípraxe víme,že zé4emžákťlo mimoško|níakce
nenítak ma|ý jak se obecně míní.Mimoškolníaktivity
obohacují vzdě|ávacíprogram a jsou vhodným prostorem k podpoře průřezoých témat.Žaci a jejich rodiče
tak přiýběru ško|ypřih|íŽejí
k možnostemmimoškolních Citujeme: ,,Pro cesty a pobyty dětí však platí zuýšenou
aktivit a ško|as širšínabídkou tako\4ýchprogramů získá- měrou, že by je měli organizovot profesionólové, a šetřit
vá nespornou konkurenčníýhodu mezi ostatními.
zo každou cenu se neqtplatí, protože jde o zdraví dětí'
Zvlóště nejlevnějšídopravo můžebý nebezpečnó, veliDnešnídobasi žádáv každém
oboru úzcespecia|izované kou pozornost je třeba věnovat i stovu ubýovocího
jiné objektu."
odborníky.Ma|éi střednípodniky si běžněnajímají
spo|ečnosti
k,,outsourcingu,,
určitýchs|užeb(úk|id,
správa počítačové
sítě,účetní
s|užby,ško|ení
atd.)' A ško|aje Má-|i ško|avšakjiž svétradičnímístoa známéhoubytopřece ještě více než Íirmaza|oženána spo|upráci úzce vatele, kam d|ouhá |éÍajezdí,a jsou-li učite|é
zvyk|íopavyhraněnýchodborníků.
kovaně na tomto místě |yžařskýči jiný kurz rea|izovat,
neníto pro ško|utakovouzátěžía rizikem.
jako na instituci,která by
Rodičečastona školunah|ížejí
měla poskytovatVzdě|ánízdarma a s využitímminimá|nÍ Dnešnídoba ale vyŽadujezměnu a neustá|ýrontoj, ato
ho množstvídodavate|ů.KaŽdý učitelale neníodborník i v oblasti aktivit nabízenýchškolou. V tom okamŽiku
na cestovníruch, aje tedy nesprávné,aby po něm by|a nároky a rizika opět stoupají.Pojdme se tedy podívat,
organizace těchto akcípožadována,ať,
užze strany rodi- v čemmůžepráci školyu|ehčitspo|uprácese specia|izočůčiškoly'V popisu práce učite|e
nenínéstodpovědnost Vanou cestovníkance|áří.
zaÍinancovánízájezdu čivo|bu vhodnéhotypu ubytová-
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SpoIupráceškolya CK

moŽnost bezhotovostníhoqýběru finančníchprostřed.
CK. Penízeod rodiakce, kteý zajišťuje
kůod účastníků
ško|y.
Cestovníkance|ář se věnuje ýhradně přípravě zájezdŮ čůjsou posí|ánypřímodo CK, ne na účet
programů,a tak zná roz|ičné
ubýovate|e,
a mimoško|ních
se na Sjednanézákonnépojištěnípro případúpadkujejednou
má osvědčené
dopravce a společnostspeciallzující
školy disponuje širokou nabídkou mimoškolníchaktivit ze zák|adních podmínek pro vydání koncesní listiny napříčcelým školnímrokem. Nenítedy potřeba, aby uči. provozovánícestovníkance|áře.Výše pojistnéhoplnění
podnikate|ského
te| trávi|svůjosobníčash|edánímvhodnéhomísta,zajiš- se vypočítávána zák|aděpřed|oženého
je 30 %
p|nění
pojistného
p|ánudanéCK. Minimá|ní
ťovánímprůvodcůčijiných dodavatelskýchs|užeb.
ýše
z uvedenéhoobratu CK. Je dobrési zkontro|ovatnejen
Cestovníkance|ář pod|e zvo|enéhotypu programu zajis- to, zdaje vámi vybranáCK pojištěnapro případúpadku,
ale takédo jakéýše je pojištěna.Tzn. CK s pojistným
tí školenéprofesioná|y s patřičnou akreditací MSMT'
průvodcepřímo v místěkonání |imitem].20tisícKč asi nebude dobým partnerempro
případněprofesioná|ní
akce. Samozřejmostíby mě|o být takézajištěnízdravot. zahraničnízé$ezdydo |tálie,kde obrat za zájezd v ceně
(jeden autobus)je 240 tisícKč.
zá|eži- 6 000 Kčpři 40 p|atících
níka.Učite|tak nemusímítstarosts organizačními
jen
jen
Že
k
tomu,
žákům.
Vzh|edem
věnuje
se
a
tostmia
ceny se sta|onárodním
čide|e- Vybíratzbožíi s|užbyd|e nejnižší
spoIus nímjede na akci vždyněkoIikinstruktorů
gát, kteřísoučasněpomáhajízajišťovat
dozor,nenípotře- sportem. Nízká cena je ale mnohdy pouze zdán|ivá.
a složitěřešit Z důvodu lyššíceny školy mnohdy nechtějíanažovat
ba uvo|ňovatze ško|yvelý početučitelů
nabídkycestovníchkanceláří,ale podívejmese/ co se za
zajištění
supIování.
cenou skn'ývá.
cestovníkance|ářeje disDalšíýhodou specia|izované
ponování bohatým materiálním zabezpečenímpro V ceně mimoškolníakce zajištěnéspecializovanou kan.
organizaci akce, a tak jižnenítřeba mys|etna to, co vše ce|áříje vše, většinou mimo vstupůdo památek, které
je třeba koupit,zapůjčit
činějak sehnat.Specia|istavám zbytečně navyšujíobrat CK, a tedy i ýši povinného
herní pomůcky související pojistného.
vybavení,
zajistí sportovní
programem
kurzů, ývarné pomůcky,
adaptačních
s
pomůcky pro video coaching na |yžařskýchkurzech, Cena zahrnuje (kromě nák|adů na stravu, ubytování
doprovodnévozid|o,vybavenípolní kuchyně na putov. a dopravu) i pojištění'materiálnía personálnízabezpečení,doprovodné vozidlo a v neposlední řadě také
níchvodáckých zájezdech atd.
náktady na pobyt pro učitele,které jinak musí nést
organizačnízálěž a odpovědnost, která tím ško|e
škola.
Zákonnépojištění.cK
jen stěŽí.Individuá|ní
cenu
ubývá, vyčís|íme
a učite|ům
pro.
že
s
externím
pro
má
také
skutečnost,
každou
ško|u
mít
uzavřené
zájezdy
musí
Cestovníkance|ář organizující
a
stát
se
kvalitnější
s|užby'
je
nabídnout
pro
může
fesioná|em
případ
spopojištění
pro
tedy
a
úpadku,
zákonné
partnerem
konkurenceschopnějším
za1ímavějším
a
Íak
partnerem.
odpověd.
Nese
sm|uvní
třebitelespoIehIiým
třetí osobou. pro rodičei žáky'
nost za sluŽbyvIastníi sluŽby poslqytované
případně
refundace
a
Dává tak možnost rek|amace
je
pojištění ldeálem moderní školy je najít si ,,svoji" partnerskou
také
objednaných s|užeb.Samozřejmostí
je
pojiš- cestovníkanceláí jejížslužby znají,a CK zná specifika
zahrnuto
úrazové
kterém obvyk|e
účastníků,'ve
a požadavkyškoly- můžetak snadno připravovatakce na
pojištění
pojištění
stornopoplatků.
odpovědnostia
tění,
potřeb ško|y.Učite|é
tak mohou
mírud|e individuá|ních
a
soustředit
přenechat
starosti
odborníkům
organizační
mají
případě,
se
neúčastní,
že žáci onemocní a akce
V
práci
žáky.
a
na
své
na
svou
odbornou
případě
se
sami
zahraničV
nák|adů.
nárok na vrácenífinančních
ního zájezdu je samozřejmostízahraničnícestovnípojišško|yje také www.skoly.wenku.cz
tění.Nespornouýhodou pro administrativu
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