
Poučení o pravidlech chování na škole v přírodě  
 
Na škole v přírodě budeme v novém prostředí a v jiné situaci než během běžného školního 
týdne. Abychom společně prožili hezký týden, je třeba dodržovat tato pravidla:  
 

1. Ve škole v přírodě platí Školní řád ZŠ sv. Voršily v Olomouci a řád ubytovacího 
zařízení, ve kterém budeme.  

2. Platí přísný zákaz opuštění ubytovacího zařízení bez povolení učitele nebo 
vychovatelky.  

3. Při venkovních aktivitách se nikdo nesmí svévolně vzdálit od své třídy.  
4. Zdravotní problémy nebo zranění je třeba okamžitě hlásit učiteli, který vás dovede 

ke zdravotníkovi.  
5. Svévolné poškození zařízení hotelu, cizího majetku uhradí ten, kdo škodu způsobil.  
6. Mobilní telefony smí děti používat jen po domluvě s učitelem.  
7. Za ztrátu cenných věcí škola neručí. 

 
V případě hrubého nebo opakovaného porušení pravidel pro pobyt ve škole v přírodě 
budou zákonní zástupci vyzváni, aby si své dítě neprodleně odvezli domů. Porušení 
pravidel bude následně řešeno po návratu ze školy v přírodě.  
 
Byl(a) jsem seznámen(a) s pravidly chování na ozdravném pobytu a beru je na vědomí.  
 
V Olomouci _______________________________________________________________________  
 
Podpis dítěte: ____________________________________________________________________ 
 
Podpis zákonného zástupce: ____________________________________________________   
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