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ŠKOLA V PŘÍRODĚ – PROHLÁŠENÍ ZLETILÉHO ŽÁKA 
  

 

 

 
jméno, příjmení žáka: .....................………………..…………………………………………………………………………..……………. 

  
tímto potvrzuji svou účast na školní akci „Škola v přírodě“, která se bude konat ve dnech 
 6. 9. – 10. 9. 2021 v areálu rekreačního střediska Olšina. 
    
kontaktní telefon matka / otec ……………………………………………….……  

 

Souhlasím, že se budu moci zúčastnit akce pouze v případě, že můj AG test, příp. následný konfirmační PCR 

test, provedený v rámci screeningové testování dne 6. 9. 2021, vyjde s negativním výsledkem. V případě 

pozitivního výsledku AG testu si zajistím následný konfirmační PCR test. O výsledku budu neprodleně 

informovat ředitele školy (tel.: 608 701 730), a v případě negativního výsledku se dopravím na Olšinu na 

vlastní náklady, ne však autem jako řidič. 

Screeningové testování AG testy se bude konat i 9. 9. 2021 na Olšině. Souhlasím, že v případě pozitivního 

výsledku AG testu si zajistím bezodkladný odvoz do Prahy 9. 9. 2021 a následný konfirmační PCR test 

nejpozději 10. 9. 2021. O výsledku budu neprodleně informovat ředitele školy (tel.: 608 701 730) 

Pozn.: Testování se nebude týkat očkovaných účastníků akce na Olšině nebo těch, kteří doloží prodělání 

nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů po nemoci. 

 
Dokumenty potřebné pro účast na školní akci: 
 

- Prohlášení zletilého studenta (tento dokument) 
- Posudek o zdravotní způsobilosti 
- Prohlášení o bezinfekčnosti  

 
V případě mého onemocnění  během akce a nutnosti doplatku za léky, tento doplatek uhradím. 
 
 
V případě zvláštních okolností (onemocnění,  vyloučení ze školy v přírodě) se po dohodě s vedoucím 
školy v přírodě (případně i s rodiči) opustím areál a dopravím se domů na vlastní náklady. 
 
 
Prohlášení o odpovědnosti za škody 
 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobím na vybavení ubytovacího zařízení, 

sportovišť a dalšího zařízení v rámci areálu. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného 

zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Beru též na vědomí, že poskytovatel ubytování školy v přírodě neručí 

za cenné věci a peníze studentů. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ŠKOLY V PŘÍRODĚ 
 
1. Pohyb po areálu – studenti se volně pohybují jen po areálu (viz mapa na místě + upřesnění), vše 
ostatní po konzultaci s TU, případně vedoucím školy v přírodě. Zejména se přísně zakazuje vstup do 
vody (rybník Olšina) bez dozoru. 
 
2. Večerka – 22.30 – každý student na svém pokoji, připraven ke spánku; Po 22.30 již nikdo neopouští 
svůj pokoj. 
 
3. Všichni studenti mají povinnost se seznámit s režimem dne a dodržovat ho. Pozdní příchody na 
nástupy a do výuky budou brány jako porušování pravidel školy v přírodě. 
 
4. Při nedodržování/porušování školního řádu ve smyslu konzumace a podávání alkoholu a 
omamných látek  bude student vyloučen ze školy v přírodě. Po dohodě se zákonnými zástupci a 
vedením školy opouští areál a do místa bydliště se dopraví na vlastní náklady. Tento jeho prohřešek 
povede ke kázeňskému opatření. Vyloučený student se navíc neúčastní jakékoliv následné hromadné 
školní akce (např. lyžařský kurz) 
 
 
 
 
V.............................., dne............................ .....................................................................
                    podpis zletilého žáka 

 


