
Bezpečnostní směrnice pro studijní vzdělávací zájezd do Anglie 
 

Studenti se zavazují svým podpisem, že během celého zájezdu do Anglie, který se koná ve 

dnech od 10. 9. 2016 do 16. 9. 2016, budou dodržovat následující bezpečnostní směrnice a 

obecně platná pravidla chování, která vyplývají z platného Školního řádu Jazykového 

gymnázia P. Tigrida v Ostravě-Porubě. 

 

A. Během cesty v autokaru budou: 

1. Dbát pokynů řidičů, průvodce a pedagogického doprovodu. 

2. Přesně dodržovat časy vyhrazené zdravotním přestávkám během jízdy. 

3. Přesunovat se v průběhu jízdy autokaru co možno nejméně, v průběhu jízdy budou 

připoutáni bezpečnostním pásem, omezí používání ostrých předmětů na minimum. 

4. Pohybovat se během zdravotních přestávek v nočních hodinách minimálně ve dvojicích. 

5. Hlásit před odjezdem chybějící spolupasažéry. 

 

B. Při pobytu v hostitelských rodinách budou: 

1. Respektovat pokyny a pravidla hostitelských rodin. 

2. Chovat se slušně a reprezentativně a budou se snažit nezpůsobit žádnou škodu. 

3. Striktně dodržovat časy srazů na stanovených místech, stejně tak čas nástupů do autokaru 

při odjezdech. 

 

C. V době individuálního volna budou:  
1. Pohybovat se minimálně ve dvojicích, dbát na bezpečnost svou i svých spolužáků. 

2. Věnovat pozornost svým věcem, předcházet jejich ztrátě či poškození. 

3. Respektovat zákaz kouření a zákaz požívání alkoholu či jiných návykových látek. 

 

Po celou dobu zájezdu se studenti zavazují plnit program stanovený předem připraveným 

vzdělávacím plánem zájezdu, z něhož vyplývají i platby za vstupy do programem 

avizovaných historických či kulturních objektů. (S cenami vstupného byli seznámeni studenti 

i jejich zákonní zástupci před podpisem závazné přihlášky k zájezdu, ceník vstupů je 

k dispozici na třídním e-mailu a webových stránkách školy.) 

  

Svévolné porušení programu či odmítnutí návštěvy programem zájezdu vybraného 

historického či kulturního objektu bude posuzováno jako porušení Školního řádu JGPT a 

budou z něj vyvozeny patřičné kázeňské postihy. 

 

V Ostravě-Porubě dne 1. 9. 2016                             Mgr. Karin Broukalová 

                                                                                  vedoucí zájezdu   

        + 420 603 305 003 

 

Jméno účastníka zájezdu, třída: 

 

 

 

Datum a podpis: 

 

 



 

Studijní vzdělávací zájezd do Anglie  - prohlášení zákonného zástupce  

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/byla seznámen/seznámena 

s bezpečnostními směrnicemi  chování účastníků studijně vzdělávacího zájezdu do Anglie, 

který se uskuteční ve dnech od 10. 9. do 16. 9. 2016, a s těmito pravidly a pokyny souhlasím.  

Jsem si  vědom/a, že v případě hrubého porušení těchto směrnic a obecně platných pravidel 

vyplývajících ze Školního řádu JGPT v Ostravě - Porubě budou pro mého syna/dceru 

vyvozeny kázeňské postihy. 

Dále souhlasím, aby můj syn/má dcera ………………………………………… mohl/a  

během studijně vzdělávacího pobytu dostat osobní volno na přesně určenou dobu.  

 

Jméno zákonného zástupce:       

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce: 


