STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
HRADEC KRÁLOVÉ

Poučení žáků o bezpečném chování a programu na mimoškolní akci:
Odborná exkurze do firmy ATAS Náchod
ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 NÁCHOD, GPS: 50°24'31.339"N, 16°9'34.132"E

Na mimoškolní akci se vztahují pravidla platná ve škole, platí Školní řád. V případě jejich vážného porušení bude
žák kázeňsky potrestán dle školního řádu.
Závazné pokyny pro žáky:
1. Po celou dobu zájezdu se řídit pokyny učitele. Dodržovat časový plán programu akce, být dochvilný.
Neodcházet od skupiny, pohybovat se pouze v prostoru určeném dozorem. V případě jakýchkoli nejasností se
informovat u pedagogického dozoru.
2. Při cestování dopravním prostředkem se chovat dle pokynů dopravce. Nenastupovat ani nevystupovat, dokud
pedagog nedá pokyn. Při pohybu na parkovišti a komunikacích dbát o svou bezpečnost a řídit se pravidly
silničního provozu.
3. Nesbírat žádné pohozené předměty (injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod.). Nesahat na žádná živá
zvířata (nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání). Pozor na hrozící nebezpečí od neznámých lidí.
4. Nahlásit učiteli zhoršení zdravotního stavu, nevolnost, úraz apod.
5. Dodržovat přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, cigaret či jiných návykových látek.
6. V areálu firmy ATAS Náchod dodržovat místní řád a dbát pokynů průvodců.
7. V případě způsobení škody záměrně či z nedbalosti, je povinností žáka (zákonného zástupce) vzniklou škodu
uhradit.
8. Cennosti, mobilní telefon a fotoaparáty mají žáci s sebou na vlastní zodpovědnost.
9. Žák důstojně reprezentuje sebe a svoji školu. Očekává se od něj slušné, ohleduplné a kultivované chování
k sobě navzájem, k učitelům a k veřejnosti.
10. Pedagogický dohled začíná 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled
končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase.

O poučení žáků je proveden zápis do třídní knihy. Poučení provedl: Bc. Michal Souček
---- ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------Žák: ……………. ……………………. třídy E3.A se zúčastní plánované akce: Odborná exkurze do firmy ATAS Náchod
Doprava: Zájezdovým autobusem (sjednala škola)
Odjezd: 21.9. 2018 v 7.00 hodin, sraz v 6,45 u hlavní vjezdové brány budovy H2 (Hradecká ul., naproti Státní vědecké knihovně)
Příjezd: 21.9. 2018 přibližně ve 13.00 hodin k zadní bráně školy
Finanční zajištění: doprava a exkurze do firmy ATAS Náchod jsou hrazeny z prostředků projektu EU
Na cestu je doporučeno mít s sebou platný občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a kapesné, deštník nebo
pláštěnu, svačinu a nápoj.
Pedagogický dohled zajišťuje: Bc. Michal Souček, Ing. Olga Bárová
Pravidla a pokyny beru na vědomí a exkurze se zúčastním:. ………………………………...
S účastí svého syna souhlasím:

…………………………………………………………….
Podpis rodičů / zák. zástupců

V Hradci Králové dne …………………….
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