Příloha č. 4

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského
výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 – 50
Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků
základních a středních škol a v souladu s § 9 odst. 4. Vyhlášky MŠMT ČR č.
291/1991 Sb., o základní škole ve znění pozdějších změn a doplňků a podle §
19 Vyhlášky MŠMT ČR a doplňků a dalších předpisů upravujících tuto
problematiku, vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky tento metodický pokyn.
Aktuální informace o lyžařském výcviku na základních a středních školách
či školských zařízeních (dále jen „škola“) a doporučení k jeho organizaci a
personálnímu zabezpečení uveřejňuje MŠMT ČR pravidelně v „Souboru
pedagogicko-organizačních informací“ pro daný školní rok, který je uveřejňován
ve Věstníku MŠMT ČR.
Článek 1 - Účel lyžařského výcviku
Součástí vyučování tělesné výchovy na školách poskytujících základní a střední
vzdělání je lyžařský výcvik. Provádí se podle platných učebních osnov a
současně s cíli vzdělávacími a výchovnými plní i významné funkce zdravotní a
zotavné.
Lyžařský výcvik (Lyžování) je součástí kmenového učiva Standardu
základního vzdělávání (Věstník MŠMT ČR, ročník LI, sešit 9, září 1995 –
vzdělávací oblast šestá, Oblast zdravého životního stylu, vzdělávací obor
Tělesná výchova a sport, s. 26) i kmenového učiva Standardu vzdělávání ve
čtyřletém gymnáziu (Věstník MŠMT ČR, ročník LII, sešit 4, duben 1996 vzdělávací oblast šestá, Oblast zdravého životního stylu, vzdělávací obor
Tělesná výchova a sport, s.31). Realizace učiva lyžování je ve Standardech
podmíněna zařazením učiva do vzdělávacích programů a vhodnými
podmínkami pro lyžařský výcvik.
Lyžování je obsahem učebních osnov tělesné výchovy všech
vzdělávacích programů pro základní školy. Vzdělávací program Obecná škola
uvádí tématický celek Lyžování v materiálu: Vzdělávací program Občanská
škola. Praha: Portál, 1996. s. 314-315. Vzdělávací program Základní škola
uvádí tématický celek Lyžování v materiálu: Vzdělávací program Základní
škola. Praha: Fortuna, 1996. s. 269-272 (souborného vydání osnov) a s. 30-33
(separátního vydání učebních osnov tělesné výchovy). Vzdělávací program
Národní škola uvádí Lyžování v materiálu: Vzdělávací program Národní škola.
Praha: SPN, 1997. s.128.
Na středních školách je tematický celek Lyžování obsahem alternativních
učebních osnov tělesné výchovy, které schválilo MŠMT ČR v roce 1996 pod č.j.
19 891/96-50 a které jsou určeny pro všechny typy středních škol: Tělesná
výchova (povinný předmět). Alternativní učební osnovy. Praha: Victoria
Publishing, 1996. s. 25-26. (Lyžování není vzhledem k možnému zranění
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končetin doporučováno pro některé obory konzervatoří.) Toto vydání osnov
neprošlo autorskou korekturou a obsahuje v některých částech osnov podstatné
chyby. Proto školám doporučujeme opravenou digitalizovanou verzi, kterou
nabízí na své počítačové síti VÚOŠ Praha nebo na svých internetových
stránkách VÚP (www.vuppraha.cz).
Lyžování je i součástí inovovaných učebních osnov tělesné výchovy pro
čtyřletá a osmiletá gymnázia na s. 198 a 199 – Učební dokumenty pro
gymnázia, které schválilo MŠMT ČR s platností od 1. 9. 1999, Praha: Fortuna,
1999. Tyto učební osnovy tělesné výchovy pro střední školy umožňují už zařadit
do výuky i carvingové lyžování a snowboarding (viz dále).
Lyžařský výcvik (v místě školy, zájezd) poskytuje žákům kromě
potřebných informací a pohybových dovedností o dlouhodobější pobyt ve
zdravém prostředí horské krajiny a umožňuje kolektivu třídy vzájemně se
poznávat v jiném prostředí a při jiných činnostech než při běžné výuce. Proto je
vhodné lyžařský výcvik organizovat a vytvářet pro něj na školách potřebné
podmínky.
Účast snowboardistů na lyžařských výcvikových zájezdech středních
(případně základních) škol je povolena pouze pod vedením instruktora
s kvalifikací získanou v resortu školství nebo v Asociaci českého
snowboardingu. Zařazení snowboardingu je třeba zvažovat i z jiných
organizačních hledisek (dostatečný počet zájemců, kteří by vytvořili samostatné
družstvo, vhodná výzbroj atd.).
Článek 2 - Lyžařský zájezd
1) Lyžařský výcvik se podle možnosti koná v místě školy, případně v
blízkém okolí. Školy v podhorských a horských oblastech, u nichž jsou příznivé
podmínky pro lyžařský výcvik v bezprostřední blízkosti, plní požadavky osnov
zpravidla v hodinách tělesné výchovy, které lze pro tento účel spojovat. Ředitel
školy může rozhodnout o organizování soustředěného sedmidenního výcviku
případně i s denním dojížděním.
Tímto opatřením sleduje úsporné hospodaření škol při organizaci
lyžařského výcviku, dále možnost využití vhodných přírodních podmínek
v blízkosti školy, co nejvhodnějších sněhových a povětrnostních podmínek,
vhodných místních spojů do nejbližšího okolí atd.
Pro lyžařský výcvik v blízkosti školy je možné využít spojených hodin
tělesné výchovy (dvouhodinovky, tříhodinovky), což je pro školu ekonomicky
výhodné. Pro žáky je však z hlediska většího prostoru pro pohybovou činnost a
pro důkladnější osvojení lyžařských dovedností vhodnější tzv. soustředěná
výuka, která může být stejně jako při lyžařském zájezdu rozšířena o další
hodiny (placené učiteli zvlášť nad rámec pracovní povinnosti). Např. všechna
odpoledne v jednom týdnu, tři a tři odpoledne ve dvou týdnech apod. při obou
uvedených formách lze i lépe reagovat na okamžité sněhové a povětrnostní
podmínky.
(2) Školy, které vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám nebo
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nevhodnosti terénu nemají možnost organizovat výcvik v místě, pořádají pro
žáky stanovených ročníků škol lyžařské výcvikové zájezdy (dále jen "zájezdy").
Zájezdy pro žáky škol z oblasti postižených škodlivými emisemi se mají konat
také v rámci škol v přírodě.
Při pořádání zájezdu dbá škola na ekonomickou přijatelnost celé akce.
Při zájezdu do zahraničí platí (mimo tento pokyn) ještě další předpisy MŠMT
ČR – pokyn MŠMT ČR č.j. 16 741/97-22 k výjezdům základních a středních
škol do zahraničí (Věstník MŠMT ČR, ročník LIII, sešit 5, květen 1997) a jeho
úprava (Věstník MŠMT ČR, ročník LIV, sešit 10, říjen 1998).
(3) Zájezdu se zúčastňují zpravidla žáci 7. ročníku základní školy a 1.
event.
2. ročníku střední školy. V těch středních školách, kde jsou i žáci
mladší (např. víceletá gymnázia) se tedy pořádají zájezdy dva. Žáci se
zúčastňují zájezdu se souhlasem zákonného zástupce.
(4) Ředitelé škol mohou rozhodnout o přesunutí zájezdu do vyššího
ročníku, případně o pořádání zájezdů i v dalších ročnících školy. Takové
zájezdy se doporučují zejména pro školy v oblastech silně zasažených
škodlivými emisemi. Pokud se však pořádá zájezd v dalších ročnících a nejde o
přesunutí zájezdu ze 7. ročníku základní školy nebo z 1. roč. střední školy do
ročníku vyššího, nelze žákům poskytnout příspěvek podle článku odst. 1.
Jak učební osnovy, tak tento pokyn hovoří o zájezdech žáků zpravidla
v 7. ročníku ZŠ a 1. či 2. ročníku SŠ (odpovídajících ročníků víceletých SŠ).
Neznamená to, že nelze přesunout zájezd do jiného (převážně vyššího)
ročníku. Vždy však musí být zřejmé, že šlo o zdůvodněný přesun – např.
dlouhodobé zakotvení posunu zájezdu ve vzdělávacím programu školy
z organizačních důvodů, nepříznivé klimatické podmínky v daném školním roce
atd. O tomto pedagogickém záměru či konkrétní změně by měl ředitel školy
včas informovat ŠÚ nebo zřizovatele.
Přestože je lyžování součástí povinné výuky, vyžaduje účast žáka na
zájezdu písemný souhlas zákonného zástupce. Pokud se žák nezúčastní
výcviku z důvodů nepříznivého aktuálního zdravotního stavu, škola mu nabídne
účast na lyžařském výcviku v následujícím termínu (s jinou třídou) nebo
v následujícím roce (s nižším ročníkem). Z výchovných i zdravotních důvodů je
na zájezdě vhodná účast i žáků, kteří nemohou trvale lyžovat (trvalé zdravotní
oslabení, stav po úraze atd.). Jejich účast však vyžaduje rozšíření
pedagogického doprovodu o další osobu, která nad nimi provádí dozor v době
výcviku. Jestliže zákonný zástupce nesouhlasí s účastí žáka nebo nelze zařadit
do zájezdu z jiných důvodů, zajistí mu škola po dobu zájezdu účast ve výuce
jiné třídy (jiného ročníku).
(5) Objekty pro zájezd musí z hlediska zdravotního vyhovovat platným
obecně závazným právním předpisům a směrnicím.
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Je vhodné, aby zástupce školy (nejlépe předpokládaný vedoucí kurzu či
zdravotník) v dostatečném předstihu navštívil osobně příslušný objekt a
zkontroloval jeho stav, případně aby si škola vyžádala osvědčení příslušného
hygienika (dříve okresního) o hygienické způsobilosti objektu. Z organizačních
důvodů je vhodné, když celou kapacitu objektu obsadí jedna škola a když není
pokud možno v objektu běžný restaurační provoz. Vzdálenost objektu od cílové
stanice by neměla být větší než hodinu cesty. V náročnějším terénu a při větší
vzdálenosti objektu je nezbytné zajistit přepravu výstroje a výzbroje žáků. Pro
zájezdy 7. ročníků nejsou vhodné hřebenové objekty.
(6) Lyžařský zájezd je zpravidla sedmidenní, v rozsahu 42 hodin. V
jednotlivých případech (např. větší vzdálenost místo konání výcviku) může
ředitel školy prodloužit celkové trvání zájezdu o dobu nezbytnou k cestě na hory
a zpět.
Doba zájezdu se zpravidla váže na režim daného objektu (střídání
zájezdů – příjezd, odjezd). K příjezdu a odjezdu se pak většinou využívají
víkendové dny. I při větších vzdálenostech je tak možné věnovat lyžařskému
výcviku minimálně pět dní.
Článek 3 - Personální zajištění lyžařského výcviku
(1) Za personální zajištění výcviku kvalifikovanými pracovníky zodpovídá
ředitel školy, který také určí vedoucího zájezdu, zpravidla zkušeného učitele
tělesné výchovy.
Pověření vedoucího zájezdu (dalších instruktorů) musí být písemné. Bez
písemného pověření může učitel či instruktor tuto funkci odmítnout (není plně
právně kryt školou – zaměstnavatelem).
(2) Lyžařský výcvik vedou instruktoři školního lyžování z řad učitelů a
výchovných pracovníků, v případě potřeby externí pracovníci přijatí na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 232 a následující Zákoníku
práce). Kvalifikační podmínky pro výkon funkce instruktora školního lyžování
stanovuje zvláštní předpis.
Instruktorem lyžování bývá zpravidla učitel tělesné výchovy s potřebnou
kvalifikací, ale může jím být jakýkoli jiný učitel nebo externista, který splňuje
kvalifikační podmínky. Kvalifikační podmínky pro výkon funkce instruktora
školního lyžování stanovuje Metodický pokyn k personálnímu zabezpečení
lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a
ke vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy
(Věstník MŠMT ČR, ročník XLIX, sešit 12, únor 1994). U externistů, které
zástupci školy osobně neznají, je vhodné si opatřit i další informace o daných
osobách (o bezúhonnosti a beztrestnosti, o jejich pedagogických zkušenostech
apod.).
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(3) Vedoucí zájezdu odpovídá za řádnou organizační přípravu zájezdu,
personální zajištění, vhodný objekt, dopravu, kontrolu, lyžařského vybavení
žáků apod. Zpracovává program zájezdu včetně jeho kulturně výchovné části,
odborných přednášek, plánu výcviku, diferencovaného podle výkonnosti žáků.
Program zájezdu schvaluje ředitel školy. Při vlastní realizaci zájezdu řídí
vedoucí zájezdu práci lyžařských instruktorů, dbá na dodržování stanoveného
programu praktické i teoretické části výcviku a odpovídá za hospodaření při
zájezdu. Nepřesáhne-li počet účastníků zájezdu 60 žáků, vedoucí zájezdu vede
výcvik jednoho družstva.
Vedoucí zájezdu přebírá za žáky zákonnou odpovědnost (instruktoři
spoluodpovědnost) po celou dobu zájezdu – přeprava, cesta do objektu, výcvik,
pobyt v objektu, cesta a přeprava zpět. Proto je třeba zájezd dobře připravit a
zajistit si co nejvíc informací (o dopravě, lyžařském terénu, o ubytovně, o
cenách stravování či jízdě na vlecích, o zdravotních zařízeních atd.). Vhodné je
včasné a konkrétní rozdělení úkolů jednotlivým účastníkům a organizátorům
zájezdu se stanovením konkrétních odpovědností, kompetencí, termínů a
koordinačních porad. Vedoucí zájezdu by měl své spolupracovníky vybírat
nejen podle kvality lyžařských dovedností, ale i podle pedagogických
schopností, vzájemných vztahů, vztahů ke konkrétní třídě, k lyžařským
začátečníkům atd. Každý problém může v podmínkách horské přírody vyústit
v ohrožení žáků.
Nezbytná je spolupráce vedoucího zájezdu s rodiči žáků a se žáky
samotnými. Rodiče a žáci musí dostat včas veškeré potřebné informace o
organizaci a obsahu výcviku (časové údaje, údaje o financích, o lyžařské
výzbroji a výstroji, o obsahu výcviku, o bezpečnosti při výcviku, o pravidlech
chování při přepravě a pobytu v objektu, o řešení situace při porušení pravidel
atd.). Od rodičů musí vedoucí (zdravotník) získat vedle písemného souhlasu i
základní informace o zdravotním stavu žáka, o tom, zda nepřišel do styku
s infekčním onemocněním, o aktuálním užívání léků, o alergiích na léky,
potraviny či jiné alergeny atd.
Plán výcviku i s konkrétními úkoly a odpovědnostmi schvaluje ředitel
školy. Vedoucí je povinen vést o průběhu zájezdu podrobný záznam, včetně
záznamů o úrazech, nemocích či jiných problémech a jejich řešeních. Do jeho
odpovědnosti spadá předběžný rozpočet zájezdu a průběžný dohled nad
vynakládáním prostředků v souladu s danými předpisy.
S rámcovým plánem zájezdu a výcviku je třeba předem seznámit rodiče
žáků i žáky a měl by být po celou dobu zájezdu vyvěšen na přístupném místě
v objektu. Vedoucí je povinen kontrolovat a případně usměrňovat činnost
instruktorů. Pokud počet (žáků), účastníků zájezdu, nepřesáhne 60, vede
vedoucí zájezdu výcvik jednoho družstva. Je vhodné, když jde o družstvo
vyspělejších lyžařů, s nimiž může vedoucí namátkově kontrolovat činnost
ostatních instruktorů.
(4) Lyžařský instruktor odpovídá za splnění výchovného a výcvikového
programu svěřeného družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů. Podle
pokynů vedoucího zájezdu vykonává pedagogický dozor a pomáhá při

Příloha č. 4
zajišťování teoretického a kulturně výchovného programu. Družstvo má nejvíce
15 žáků.
Družstva jsou vytvářena podle lyžařské vyspělosti žáků. Při větším počtu
účastníků zájezdu je snazší vytvářet výkonnostně vyrovnanější družstva. Počet
členů družstva by však neměl překročit 15 členů. Instruktor se řídí stanoveným
programem a všemi zásadami bezpečnosti výcviku. Vedoucí má právo
vyžadovat plnění programu, usměrnit činnost, případně pověřit instruktora
dalšími úkoly, které vyplývají z okamžité situace v průběhu zájezdu.
(5) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí zájezdu nebo
lyžařský instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady a znalosti.
Účastní-li se zájezdu více než 30 žáků, musí být ustanoven zdravotník (lékař,
posluchač IV. a vyššího ročníku lékařské fakulty, vhodný pracovník ČČK, event.
jiný zdravotník). Péči o zdraví je možno zajistit po dohodě i prostřednictvím
zdravotníka jiného zájezdu v místě nebo v místním zdravotnickém zařízení.
(6) V zájmu zvýšení péče o zdraví účastníků zájezdu doprovázejí i zájezd
třídy (skupiny žáků) s nižším počtem než 30 žáků tři dospělé osoby, z nichž
jedná má zdravotnickou kvalifikaci.
Pro průběh zájezdu je vhodné, když je lékař (zdravotník) rovněž dobrým
lyžařem a může se pohybovat společně se žáky (především při turistické akci,
která bývá součástí výcviku). Vedoucí družstev by měli být přesně instruováni,
kde se lékař (zdravotník) v konkrétní době nachází. Je třeba si uvědomit, že čím
je objekt dále od zdravotnického zařízení, tím odborně zdatnější a
soběstačnější by měl být i lékař (zdravotník) zájezdu. Při vážnějším úrazu či
onemocnění, které si vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení, je vhodné, aby
žáka doprovázel zdravotník či jiný člen pedagogického doprovodu (a to i za
cenu dočasného omezení výcviku). Vhodný je v současnosti alespoň jeden
mobilní telefon pro přivolání záchranné služby. Ideální je, když všichni vedoucí
družstev mají mobilní telefon a mohou v případě potřeby (úrazu) koordinovat
svou činnost.
Článek 4 - Bezpečnost a ochrana zdraví
(1) Rodiče (zákonní zástupci) žáka předloží před odjezdem prohlášení o
tom, že je žák zdravý, nebylo mu nařízeno karanténní opatření a ani jim není
nic známo o jeho eventuálním styku s nakažlivou chorobou. Doporučuje se, aby
pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení měl každý žák k dispozici svůj
průkaz zdravotní pojišťovny a znal své rodné číslo.
Prohlášení se vyžaduje před odjezdem na výcvik, nejlépe na tiskopis,
který připraví škola, a nemělo by být starší než 1 den. Bez tohoto prohlášení by
žák neměl být připuštěn k účasti na zájezdu. Je rovněž vhodné, aby pro různé
situace (ubytování, zdravotní ošetření, přeprava atd.) měl vedoucí připraven
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v několika kopiích seznam účastníků se základními daty (rodné číslo, bydliště,
věk, zdravotní pojišťovna, telefonní spojení na rodinné příslušníky, atd.).
(2) Vedoucí zájezdu přiměřenou dobu před odjezdem doporučí rodičům,
aby nechali odborně seřídit bezpečnostní vázání na lyžích svého dítěte. Před
zahájením výcviku zajistí vedoucí zájezdu řádné poučení žáků o možnostech
vzniku úrazu. Úrazová prevence je součástí teoretické výuky na zájezdu (první
pomoc, nebezpečí v horách). Vedoucí zájezdu registruje případné školní úrazy.
Odborné seřízení bezpečnostního vázání je nezbytnou podmínkou
bezpečného výcviku a potvrzení o odborném seřízení vázání lze vyžadovat jako
jednu ze základních podmínek pro účast na zájezdu.
Poučení o bezpečnosti při lyžování a o první pomoci na horách
předchází výcviku, proto je vhodné poučit žáky ještě před odjezdem ve škole
nebo hned první den zájezdu. Doporučuje se nechat si potvrdit „účast na
poučení“ podpisem jednotlivých žáků.
(3) Lyžařský instruktor je povinen při výcviku dbát na úroveň vyspělosti,
výkonnost a zdravotní stav žáků. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od
úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí
se přímo do družstva, které zahájí základní výcvik.
Pro rozřazení do družstev se osvědčuje videopořad připravený PC
v Českých Budějovicích, který žákům představuje základní lyžařské dovednosti
a žáci do záznamového archu označují, které z dovedností zvládají. Vedoucí
zájezdu se tak předem orientuje ve výkonnosti žáků, může připravit předběžné
rozdělení do družstev, které si na svahu pouze ověří, a s absolutními
začátečníky nemusí provádět praktické rozřazení. Tento postup lze využít ještě
ve škole současně s motivací pro účast na výcviku.
(4) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný a metodický vedený
výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech
jízdy na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách jsou všichni účastníci
zájezdu povinni dodržovat pokyny příslušníků Horské služby a respektovat
výstražná znamení na nebezpečných místech. Po celou dobu zájezdu jsou
všichni instruktoři povinni vyžadovat dodržování kázně, denního řádu a
životosprávy, nedovolit žákům přeceňovat své síly nebo prokazovat nemístnou
odvahu. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti
družstva. Za krajně nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře) se
výcvik omezuje nebo nekoná.
(5) Při turistice na lyžích jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech,
které se při zhoršené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny
vedoucího, který jede v čele. Jako závěr je určen zkušený lyžař. Provádí se
časté překontrolování počtu účastníků v průběhu akce i při jejím zakončení.
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Jízda na lanovkách a vlecích patří mezi základní dovednosti lyžaře, proto
je vhodné žáky tuto dovednost naučit. Žáky je třeba nejen poučit o bezpečnosti
nasedání, vystupování, ale i o bezpečnosti samotné jízdy na vlecích a
lanovkách. Při praktické jízdě jede instruktor jako poslední, aby měl kontrolu,
zda všichni žáci dojeli do cílové stanice. Je třeba rovněž určit způsob (místo)
setkání se žáky, kteří nedojeli až do cílové stanice atd.
Instruktoři dbají na vhodnost terénu pro výcvik, na úpravu sněhu, na
bezpečný pohyb družstva i jednotlivců. Při sjíždění delších svahů a tratí sjíždí
družstvo po určitých úsecích. Poslední jede vedoucí nebo nejzdatnější lyžař,
který nesmí nikoho z družstva nechat za sebou. V případě zranění některého
ze žáků okamžitě upozorní instruktora. Další úsek sjíždí, až když předchozí
dokončili všichni žáci. Zcela nevhodné je nekontrolované a individuální lyžování
na sjezdovkách nebo hromadné sjíždění (závodění) na frekventovaných
sjezdových tratích. Při jízdě v terénu na běžeckých lyžích jede první instruktor,
který sleduje obtížnost a kvalitu trati a včas reguluje rychlost a způsob přesunu
družstva, poslední jede nejzdatnější lyžař nebo další instruktor, který nesmí
předjet nikoho ze žáků. O jakémkoli zdržení ihned informuje člena družstva
před sebou. Při zhoršení počasí se postup zpomaluje, zkracují se vzdálenosti
mezi žáky a často se kontroluje přítomnost všech členů družstva (hlasité
počítání). O všech zásadách pobytu na horách a pohybu v zimní krajině se žáci
dozvídají při praktickém výcviku, ale i při teoretických přednáškách, jejichž
obsah je dán osnovami.
Žáci jsou v průběhu zájezdu povinni se řídit obecnými pravidly pro pobyt
v zimní horské přírodě a konkrétními pravidly, která byla stanovena pro dané
podmínky zájezdu (dodržování nočního klidu, zákaz pití alkoholu, kouření,
nekontrolovaného opouštění objektu či družstva při výcviku atd.). Rovněž
předčasné opuštění zájezdu z určitých důvodů (rodinné, sportovní atd.) je třeba
řešit ve spolupráci s rodiči, případně jinými pracovníky školy. Nezbytná je nejen
písemná žádost zákonných zástupců, ale i osobní předání žáka konkrétní
osobě uvedené v žádosti, která za něj bude dále odpovídat. Pouze písemné
prohlášení rodičů, že odpovídají za případné úrazy a újmy žáka během cesty ze
zájezdu, nesnímají ze školy odpovědnost za zdraví a bezpečnost žáka jako
účastníka zájezdu.
(6) Zpravidla třetí den lyžařského zájezdu se doporučuje z hlediska
zdravotního zařadit odpočinkový půldenní program bez lyžařského výcviku.
Je ověřeno a statisticky potvrzeno, že třetí den výcviku se dostavuje
únava, pokles výkonnosti žáků i zvýšený počet úrazů, pokud se výcvik
nepřeruší nebo neupraví. Proto se doporučuje zařadit do programu
odpočinkový program (činnosti bez lyží – vycházka, hry na sněhu atd.).
Článek 5 - Pracovně právní a ekonomické zajištění
(1) Školský úřad nebo ředitel školy s právní subjektivitou mohou přispět na
výdaje žáků spojené se zájezdem, tj. ubytování stravování, jízdné a jiné výdaje
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připadající výhradně na žáky částkou 150,- Kč, pokud jsou finančně zajištěny
prioritní úkoly vyplývající z působnosti ředitele školy nebo školského úřadu.
V současnosti není příspěvek na lyžařský výcvik nárokový a případné
finanční příspěvky se řídí interními hospodářskými předpisy MŠMT ČR, ŠÚ,
zřizovatele. Vzhledem ke zdravotnímu a výchovně vzdělávacímu významu
lyžařského výcviku je vhodné, aby všichni svou včasnou domluvou, rozdělením
finančních příspěvků a další činností podpořili konání lyžařského výcviku
(zájezdu) v potřebné délce a kvalitě.
(2) Škola je při sjednávání a organizaci zájezdu povinna zabezpečit, aby
výdaje na stravování a ubytování byly zúčtovány odděleně za žáky a
doprovázející osoby, nebo aby na společných fakturách byly výdaje na žáky a
doprovázející osoby rozděleny. Doprovázejícím pracovníkům náleží cestovní
náhrady podle zákona č. 119/1992 Sb.
Vyúčtování nákladů zájezdu musí být jednoznačné. Je nepřípustné
směšovat výdaje na žáky a za doprovázející osoby či z příspěvků žáků a na
žáky hradit výdaje těchto osob.
3) Po dobu zájezdu přísluší učitelům a ostatním pedagogickým
pracovníkům plat, jako když vyučují nebo konají jinou práci ve škole.
(4) S případnými externími instruktory uzavírá vedoucí organizace dohodu
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, dohodu
o činnosti podle §§ 236 a 237 Zákoníku práce).
(5) Za hodinu práce v sobotu a neděli přísluší pracovníkům příplatek ve
výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Jedná-li se zároveň o práci
přesčas, přísluší pracovníkům kromě uvedeného příplatku za hodinu práce
přesčas dosažený plat zvýšený o 25 % průměrného hodinového výdělku, a jdeli o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, o 50 % průměrného hodinového
výdělku, pokud se se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního
volna místo zvýšení platu.
(6) V souladu s ustanovením § 97 odst. 2 Zákoníku práce nesmí práce
přesčas činit u pracovníka více než 8 hodin v jednotlivých týdnech.
(7) Ostatní práce výchovného charakteru zabezpečuje vychovatel. Tyto
činnosti lze případně zajistit uzavřením dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr podle § 237 Zákoníku práce s pracovníky, kteří jsou v
pracovním poměru k organizaci, a odměňovat je podle vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR č. 425/1991 Sb., o odměňování prací konaných
mimo pracovní poměr.
(8) Na dobu nočního odpočinku, tj. zpravidla od 22 do 6 hod. lze dohodnout
s pracovníkem pracovní pohotovost podle § 95 Zákoníku práce. V souladu s §
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19 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech poskytne
zaměstnavatel pracovníkům za hodinu této pohotovosti odměnu ve výši 50 %
průměrného hodinového výdělku, a jde-li o den pracovního klidu (neděle), ve
výši 100 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel s
pracovníkem nedohodli na poskytnutí náhradního volna. Za výkon práce v době
pracovní pohotovosti přísluší pracovníkovi plat a odměna za pracovní
pohotovost mu nepřísluší.
Činnost pedagogů na zájezdu je velmi náročná a odpovědná, proto je
potřebné, aby byla i náležitě odměněna ve smyslu všech výše uvedených
možností, které je třeba kombinovat tak, aby byla odměněna veškerá
prokazatelná činnost pedagogů či vychovatelů.
(9) Náhrada za opotřebování vlastní výzbroje a výstroje používané
instruktorem při lyžařském výcviku se hradí z rozpočtové položky 5701
příslušné organizace a činí u vedoucího zájezdu a instruktora 15,- Kč, u
zdravotníka 12,- Kč denně.
(10) Učitelům, instruktorům a zdravotníkům se může poskytovat příspěvek
za používání lanovek a vleků v rámci lyžařského výcviku. Příspěvek se proplácí
podle skutečných výdajů a doporučuje se ve výši cca 200,- Kč.
Náhrada za opotřebování vlastní výzbroje a výstroje je stanovena
pevnou sazbou. Tato náhrada se nevyplácí v den přepravy a v případě, že
vedoucímu či instruktorovi poskytne výstroj a výzbroj škola. Příspěvek na
lanovky je dán předběžnou dohodou o rozsahu úhrady a skutečnými náklady
v tomto rozmezí.
Článek 6 - Všeobecná ustanovení
(1) Lyžařskou výzbroj a výstroj si pořizují žáci sami. Školy mohou vytvářet
podle svých možností (např. z mimorozpočtových prostředků) základní fond
lyžařské výzbroje a zapůjčovat toto vybavením žákům, instruktorům a
výchovným pracovníkům. Žákům může být též zapůjčována lyžařský výzbroj,
kterou školské úřady soustředí v domech dětí a mládeže nebo na školách a
školských zařízeních.
Je vhodné, pokud školy upozorní rodiče na lyžařský výcvik
v dostatečném předstihu (jednoho či dvou let) a umožní jim tak dlouhodobě
spořit na lyžařské vybavení. Osvědčuje se vytvářet základní fond lyžařské
výzbroje pro instruktory a žáky, pořádat výměnné a prodejní burzy výstroje a
výzbroje atd.
(2) Dozor nad zájezdy vykonává České školní inspekce. Jsou-li v některé
oblasti zájezdy z různých okresů, mohou se školní instruktoři dohodnout a
kontrolovat i zájezdy z jiných okresů.
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Kontrole podléhá veškerá dokumentace, režim zájezdu, podmínky ubytování (a
to za přítomnosti vedoucího zájezdu), lyžařský výcvik (za přítomnosti
instruktora). Každý z instruktorů a členů doprovodu musí být schopen podat
základní informace o výcviku (počet žáků, jejich rozdělení, pedagogické
zajištění, místo výcviku v daný den atd.). Je vhodné, když občasnou kontrolu
této formy výuky provádí i ředitel školy.
(3) Na zájezdy mohou přispět právnické nebo fyzické osoby formou daru
nebo poskytnutím některých služeb bezplatně nebo za režijní cenu (doprava
apod.).
Vzhledem k finanční a materiální náročnosti zájezdu může škola usilovat
o získání daru nebo zvýhodněných služeb. Při přijímání darů a zvýhodněných
služeb je třeba dodržovat příslušná pravidla (smlouvy, evidence atd.).
Článek 7 - Závěrečné ustanovení
Pokyn nabývá účinnosti 1. ledna 1994.

