
POVERENIE FUNKCIOU PEDAGOGICKÉHO VEDÚCEHO ŠKOLY V PRÍRODE


 V Bratislave, dňa 28.5.2018

       V zmysle § 5 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 295/1994 Z.z. o škole v prírode Vás poverujem výkonom funkcie pedagogického vedúceho školy v prírode, ktorá  sa uskutoční na Orave v dňoch od 11.6.2018 do 15.6.2018.
    Pobytu v škole v prírode sa zúčastnia triedy 3.D a 3.C s počtom 42 žiakov, 2 pedagogických pracovníkov a 1 zdravotníka  a 1 šoféra.

       Počas výkonu funkcie mi osobne zodpovedáte:

1/    za dôsledný výkon riadiacej funkcie,
2/a/ za včasné a zodpovedné plnenie úloh vyplývajúcich z Postupu organizačného zabezpečenia 
       pobytu v škole v prírode,
   b/ vypracovanie plánu výchovno‑vzdelávacej činnosti (týždenného rozvrhu hodín),
      vypracovanie rámcového programu výchovy mimo vyučovania a spracovanie rozpisu služieb
      a pedagogického dozoru nad  žiakmi.
      Dokumenty uvedené v bode 2b mi po prerokovaní so zúčastnenými pedagogickými
      pracovníkmi predložíte na schválenie.
3/ za organizáciu pobytu, usmerňovanie činnosti pedagogických i nepedagogických pracovníkov,
    zadelenie pedagogických služieb, dodržiavanie vnútorného poriadku školy v prírode a režimu
    dňa, bezpečnosť a zdravie účastníkov,
4/ za udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve  účastníkov,
5/ za presné a dôsledné vedenie hospodárskej agendy, zodpovedné a včasné spracovanie
    podkladov pre finančné vysporiadanie školy v prírode,
6/ za okamžité ohlásenie každej mimoriadnej udalosti súvisiacej  s pobytom v škole v prírode,
7/ za spracovanie správy o výchovno‑vzdelávacej činnosti a priebehu školy v prírode.

       Súčasne Vás poverujem zastupovaním školy pri rokovaní s pracovníkmi zariadenia, v ktorom sa škola v prírode organizuje.
       Toto poverenie je platné do 30.6.2018, dokedy ste povinná predložiť správu o výchovno‑vzdelávacej činnosti a priebehu školy v prírode a podklady na finančné vysporiadanie školy  v prírode.
       Vaša práca bude zhodnotená po skončení pobytu v škole v prírode a odmenená pri najbližších odmenách poskytovaných podľa § 20 ods. 1 písm. a zákona č. 553/2003 Zb. v platnom znení.



......................                                                                                                        ………………                                                                      
  riaditeľ školy                                                                                                                                                        pedeg. ved.
pečiatka školy

                                     			   
1. PRACOVNÉ POVINNOSTI TRIEDNEHO UČITEĽA V ŠKOLE V PRÍRODE




       Meno: 






       Triedny učiteľ
 pomáha pri organizovaní prípravných prác súvisiacich s pobytom   v škole v prírode. Počas cesty do miesta konania a späť a počas pobytu, spolu s  vychovávateľom, zodpovedá za správanie žiakov. Vedie žiakov svojej triedy k disciplinovanosti, zodpovednosti a zdvorilosti.
       Vyučuje podľa schváleného rozvrhu a podľa osobitne zostavených     časovo‑tematických plánov vzdelávacej činnosti. Spoločne s     vychovávateľom sa podieľa na rozpracovaní plánu     výchovno‑vzdelávacej činnosti. Zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť všetkých žiakov svojej triedy, spolupracuje s     vychovávateľom a zdravotníkom. Podľa potreby sa zúčastňuje na práci záujmových krúžkov.
       Počas pobytu sa riadi pokynmi pedagogického vedúceho školy v prírode.











V Bratislave, dňa 28.5.2018                                    podpis……………………………











       1. PRACOVNÉ POVINNOSTI SLUŽBUKONAJÚCEHO PEDAGÓGA

        Meno: 

       Dátum (služby ): 11.6.2018, 12.6.2018, 13.6.2018

       Podľa vnútorného poriadku (režim dňa), plánu   výchovnovzdelávacej činnosti (rozvrh
       hodín) dáva znamenie na začiatok resp. ukončenie jednotlivých častí programu dňa.
       Denne kontroluje plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia.
       Vedie so žiakmi rozcvičku.
       V súčinnosti so zdravotníkom uskutočňuje hodnotenie poriadku a čistoty v ubytovacím
       priestore. Spoločne so zdravotníkom  vyhlasuje výsledky hodnotenia.
       Hodnotí správanie žiakov v jedálni.
       Od prevádzkovateľa zariadenia preberá poštu, rozdeľuje ju a odovzdáva žiakom.
       Vedie denník služby a kontroluje kroniku žiakov (pokiaľ sa táto vedie).
       Podľa potreby, v mimovyučovacom čase, si k spolupráci priberá žiakov, ktorí dbajú
       ‑ aby sa pri vstupe do budovy očistila obuv,
       ‑ aby sa žiaci v priestoroch ubytovne prezúvali,
- aby sa počas denného zamestnania nik nezdržiaval svojvoľne v ubytovacej časti 
    (na izbách),
       ‑ aby oblečenie žiakov zodpovedalo počasiu,
       ‑ aby nik cudzí nevstupoval do priestorov vyhradených pre pobyt žiakov,
       ‑ aby pomáhali pri stolovaní,
- aby podľa potreby pomáhali zdravotníkovi, resp. iným zamestnancom zariadenia při
   nenáročných činnostiach.
       Plní ďalšie úlohy, ktoré uloží pedagogický vedúci školy v prírode.








    V Bratislave, dňa 28.5.2018			 podpis……………………………..













 2. PRACOVNÉ POVINNOSTI SLUŽBUKONAJÚCEHO PEDAGÓGA

Meno: 
       Dátum (služby – vypísať dni): 14.6.2018, 15.6.2018




          Službukonajúci pedagóg

  podľa vnútorného poriadku (režim dňa), plánu výchovnovzdelávacej činnosti (rozvrh hodín) dáva znamenie na začiatok resp. ukončenie jednotlivých častí programu dňa. Denne kontroluje plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Vedie so žiakmi rozcvičku. V súčinnosti so zdravotníkom uskutočňuje hodnotenie poriadku a čistoty v ubytovacom priestore. Spoločne so zdravotníkom vyhlasuje výsledky hodnotenia.  Hodnotí správanie žiakov v jedálni.
       Od prevádzkovateľa zariadenia preberá poštu, rozdeľuje ju a odovzdáva žiakom.  Vedie denník služby a kontroluje kroniku žiakov (pokiaľ sa táto vedie).
       Podľa potreby, v mimovyučovacom čase, si k spolupráci priberá žiakov, ktorí dbajú
       ‑ aby sa pri vstupe do budovy očistila obuv,
       ‑ aby sa žiaci v priestoroch ubytovne prezúvali,
- aby sa počas denného zamestnania nik nezdržiaval svojvoľne v ubytovacej 
   časti (na izbách),
       ‑ aby oblečenie žiakov zodpovedalo počasiu,
       ‑ aby nik cudzí nevstupoval do priestorov vyhradených pre  pobyt žiakov,
       ‑ aby pomáhali pri stolovaní,
- aby podľa potreby pomáhali zdravotníkovi, resp. iným zamestnancom 
  zariadenia pri nenáročných činnostiach.
  Plní ďalšie úlohy, ktoré uloží pedagogický vedúci školy v prírode.








    V Bratislave, dňa 28.5.2018		podpis…………………








      PRACOVNÉ POVINNOSTI ZDRAVOTNÍKA V ŠKOLE V PRÍRODE


       V príprave na pobyt v škole v prírode sa zoznámi s oznámeniami  rodičov o zdravotnom stave detí (napr. chronické ochorenia,  alergia na lieky a pod.) resp. o dlhodobej farmakoliečbe (druh liekov, ich dávkovanie a pod.).
       Pred odchodom kontroluje odovzdanie preukazov zdravotných  poisťovní.
       Podieľa sa na kontrole stavu a doplnení lekárničky, resp. základného zdravotníckeho vybavenia.
       Po príchode do miesta školy v prírode nadviaže kontakt s najbližším zdravotníckym zariadením.
       Dozerá na hygienu pri umývaní a obliekaní žiakov. Denne, v spolupráci so službukonajúcim pedagogickým pracovníkom,  uskutočňuje hodnotenie poriadku a čistoty v ubytovacích priestoroch. Dozerá na čistotu odevu a obuvi. Podľa podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom (minimálne však raz týždenne)     zabezpečuje sprchovanie detí.
       Počas pobytu a pred odchodom domov vykonáva prehliadku vlasov.
       Zúčastňuje sa spoločenských podujatí, vychádzok a výletov.
       Zabezpečuje podujatia zamerané na zdravotnú výchovu. Informuje žiakov o predchádzaní chorobám a úrazom. Dbá o dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia.
       Počas ochorenia detí preberá nad nimi starostlivosť. Podáva  pacientom lieky (ak je zdravotník stredný zdravotnícky pracovník   riadi sa pokynmi lekára), sleduje teplotu. V prípade vážnejšieho ochorenia priebežne konzultuje liečebný postup s lekárom, resp. zabezpečuje jeho návštevu.
       Vedie evidenciu chorôb a úrazov. Zapisuje priebeh ochorenia a  úrazov. Počas pobytu zaznamenáva osobitosti zdravotného stavu a hygienické podmienky pobytu, svoje opatrenia a dávkovanie liekov.  Denník po ukončení odovzdá pedagogickému vedúcemu školy v  prírode.
       Vedie evidenciu použitých prostriedkov z lekárničky resp. použitie iného zdravotníckeho materiálu. Podklady z evidencie slúžia na doplnenie základného zdravotného vybavenia.
       Riadi sa ďalšími pokynmi pedagogického vedúceho školy v prírode, resp. pokynmi územného orgánu štátneho zdravotného ústavu.




V Bratislave, dňa 28.5.2018				podpis…………………………… 
    

           PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA ŠKOLY V PRÍRODE


 1. Vysielajúca škola: ZŠ Ul.  I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava

 2. Miesto konania školy v prírode: Orava, hotel Belez

 3. Termín: 11.6.-15.6.2018

 4. Pedagogický vedúci školy v prírode: Mgr. Maroš Maslen

 5. Záväzné prihlášky žiakov do školy v prírode: do 29.10.2017

 6. Počet účastníkov: 46
    ‑ z toho počet žiakov: 42
         ‑ počet dospelých: 4
      pedagogický vedúci školy v prírode a triedny učiteľ: Mgr. Maroš Maslen
      triedny učiteľ: Mgr. Darina Sogelová    
      zdravotníčka: Bronislava Kraváriková

7. Informácie o škole v prírode:
    ‑ prostredníctvom ŽK
    ‑ na triednych aktívoch 

 8. Doprava autobusom:

   Odchod a príchod: pred ZŠ
      odchod o 8,00 h
      zraz: o 7,30h pred ZŠ
      príchod 11.6.2018 o 15,30

 9. Finančná úhrada: 157e poukázané na účet vedúcemu ŠvP Mgr. M. Maslenovi

    Forma úhrady nákladov.
      ‑ náklady za stravovanie a ubytovanie budú  poukázané na
    účet najneskôr 30 dní pred nástupom do zariadenia  bankovým prevodom
      ‑ autobus na výlety ‑ v hotovosti
      ‑ náklady za dopravu budú uhradené po návrate faktúrou,
      ‑ cestovanie tatranskou električkou, autobus, vstupné do múzeí, hradov budú platené v hotovosti.
 Za všetky peňažné položky, doklady k výdavkom a vyúčtovanie zodpovedá vedúci ŠvP.
 10. Prehlásenia rodičov:
     ‑ o zdravotnom stave dieťaťa a bezinfekčnosti prostredia
       odovzdajú rodičia triednemu učiteľovi 2 dni pred odchodom.
                                Z: triedny učiteľ
     ‑ o náhrade škody spôsobenej dieťaťom počas školy v prírode  zabezpečí triedny učiteľ na triednom aktíve.
                                Z: triedny učiteľ na triednych aktívoch

 11. Poistenie žiakov 
                                Z: ved. ŠvP
                                T: do 28.5.2018
     ‑ vyzbieranie preukazov zdravotného poistenia 
                                Z: triedny učiteľ
                                T: 11.6.2018

 12. Rôzne: ‑ odporúčané vybavenie žiakov pomôckami, šatstvom
              a osobnými potrebami, suma vreckového pre deti
              bude s rodičmi prerokovaná na triednych aktívoch.
            ‑ rodičia sú povinní upozorniť triedneho učiteľa
              na obmedzenia vyplývajúce zo zdravotného stavu a
              odovzdať lieky i s návodom na užívanie, ak je to
              určené lekárom.




 V Bratislave dňa 28.5.2018



 Spracoval: Maroš Maslen			Schválil riad. školy: ………………….







          VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY V PRÍRODE

 Vnútorný poriadok školy v prírode triedy: 
 ZŠ  I. Bukovčana 3, Bratislava
 Miesto konania: 
 Termín: 

     Vnútorný poriadok školy v prírode je vypracovaný v zmysle § 5  ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 2951994 Z.z. o škole v prírode, po dohode s vedúcim zariadenia: hotel Belez.

 I. Charakteristika školy v prírode

    Školy v prírode sa zúčastňujú žiaci 3.D a 3.C triedy ZŠ I. Bukovčana 3 v Bratislave s cieľom rozšíriť teoretické poznatky  z výuky o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním,  upevňovať zdravie a telesnú zdatnosť žiakov, upevniť kolektív  a vytvárať správne vzájomné vzťahy, viesť k uvedomelej disciplíne  a spoznávať krásy Slovenska.

 II. Prevádzka školy v prírode

     škola v prírode sa uskutočňuje v: rekreačný areál Tesáre

     telefón :  	
     Email: 
 Pedagogický vedúci: 
 Pedagogickí pracovníci: 
                          
 Zdravotníčka: 
 Vedúcim zariadenia je: 

 Pripomienky a námety k pobytu týkajúce sa prevádzky resp.  pracovníkov zariadenia tlmočia účastníci školy v prírode  pedagogickému vedúcemu.





 III. Podmienky účasti dieťaťa v škole v prírode

     Základnou podmienkou účasti je zodpovedajúci zdravotný stav,  dodržiavanie vnútorného poriadku a pokynov pedagogického vedúceho  ŠvP, pedagogických pracovníkov a zdravotníka.
     Účastníci ŠvP majú zakázané bez súhlasu vzďaľovať sa z objektu  ŠvP a počas výletov a vychádzok sa vzďaľovať od kolektívu žiakov.
 

 IV. Program dňa ‑ denný režim žiakov

     7.00 ‑ budíček služba dňa
     7.00 ‑ 7.10 rozcvička služba dňa
     7.10 ‑ 7.50 osobná hygiena, úprava izieb, zdravotníčka
     7.50 ‑ 8.00 príprava pomôcok na vyučovanie, nástup služba dňa
     8.00 ‑ 8.30 raňajky služba dňa
     8.30 ‑ 9.10 1. vyučovacia hodina vyučujúce
     9.20 ‑ 10.00 2. vyučovacia hodina vyučujúce
    10.00 ‑ 10.30 desiata vyučujúce
    10.30 ‑ 11.10 3. vyučovacia hodina vyučujúce
    11.20 ‑ 12.00 4. vyučovacia hodina vyučujúce
    12.00 ‑ 12.10 príprava na obed zdravotník
                                                         vychovávateľ
    12.10 ‑ 12.40 obed služba dňa
    12.40 ‑ 14.00 popoludňajší odpočinok zdravotník
                                                         vychovávateľ
    14.00 ‑ 15.45 výchovno‑vzdelávacia činnosť vychovávateľ
    15.45 ‑ 16.00 olovrant vychovávateľ
    16.00 ‑ 17.00 výchovno‑vzdelávacia činnosť vychovávateľ
    17.00 ‑ 18.00 záujmová činnosť, súťaže, príprava vychovávateľ
                  na večeru
    18.00 ‑ 18.30 večera služba dňa
    18.30 ‑ 20.00 spoločný program učitelia,
                                                         vychovávatelia
                                                         zdravotníčka
    20.00 ‑ 20.30 osobná hygiena, príprava na spánok služba dňa
    20.30 večierka služba dňa
    20.30 ‑ 7.00 nočný pokoj zdravotník
                                                         nočná služba

 V. Organizácia výchovno‑vzdelávacieho procesu

 1. Organizácia vyučovania
    Vyučovanie prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín a výchovno‑vzdelávacie akcie sa organizujú v súlade s Plánom  výchovno‑vzdelávacej činnosti.
 Vyučovanie sa začína o 8.30 hodine. Vyučovacie hodiny sú  40‑minútové, prestávky po 1. a 3. hodine trvajú 10 minút a po druhej  30 minút. Denne sú 4 vyučovacie hodiny a výchovno‑vzdelávací proces  je rozvrhnutý na šesť dní v týždni. V prípade priaznivého počasia sa  v stredu organizuje vyučovanie mimo objektu a má poznávací  charakter. Predmety ‑ Vv, Tv, Hv a Pv sa realizujú v rámci výchovnej  činnosti.

 2. Umiestnenie tried ‑ v zariadení sú dve triedy, jedna je  umiestnená v spoločenskej miestnosti, druhá v jedálni.
 3.D ‑ v jedálni
 3.C ‑ v učebni na prízemí, vonku
 V uvedených priestoroch majú žiaci aj výchovnú činnosť i prípravu na  vyučovanie.

 3. Vychádzky a výlety ‑ podľa plánu VVČ.
 Vychádzky a výlety sa organizujú v zmysle Plánu  výchovno‑vzdelávacej činnosti. Pedagogickí pracovníci dodržiavajú  všetky ustanovenia pokynov o ochrane zdravia detí i seba. Žiaci sú  povinní chrániť prírodu, neznečisťovať ju odpadkami, správať sa  ticho, nepoužívať oheň a predchádzať úrazom. Pedagogickí pracovníci  pred odchodom zo zariadenia skontrolujú oblečenie a obutie žiakov.
 Pred horskými túrami je potrebné oboznámiť žiakov s plánovanou  trasou a vopred upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré sa môže po ceste  vyskytnúť.


 VI. Ubytovanie

 Žiaci sú ubytovaní v 3,4,5 a 6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Žiaci dodržiavajú poriadok na izbách, ktorý je denne vyhodnocovaný a bodovaný zdravotníkom a službou dňa.

 VII. Stravovanie

 Strava sa podáva v jedálni 5 x denne. Za organizáciu a výchovný  proces zodpovedá službukonajúci pedagóg a zdravotník.
 S výnimkou ovocia je zakázané von vynášať jedlo! Každý deň sú v  jedálni poverení žiaci službou, službukonajúci pedagóg hodnotí  správanie žiakov v jedálni.



 VIII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 Účastníci pobytu sú povinní vykonať všetky opatrenia na zamedzenie  poškodenia zdravia a zachovania bezpečnosti počas vyučovania, v  mimoškolskej činnosti a na túrach a vychádzkach do hôr.
 Žiaci sú povinní každý úraz i príznaky ochorenia hlásiť zdravotníkovi. Sprchovanie zabezpečuje služba dňa spolu so  zdravotníkom a vychovávateľom podľa možnosti, najmenej však 2 x do  týždňa. Po príchode zdravotník vykoná zdravotnícky filter.

 IX. Ochrana spoločného a osobného majetku

 Žiaci sú povinní chrániť zariadenie a vybavenie zariadenia. V  prípade úmyselného poškodenia alebo poškodenia z nedbanlivosti je  povinný škodu uhradiť zákonný zástupca žiaka.
 Žiakom nie je dovolené svojvoľne otvárať okná! Izby sa vetrajú  v čase vyučovania v prítomnosti služby dňa, ktorá kontroluje čistotu  a poriadok. Za kontrolu uzatvárania okien zodpovedá zdravotníčka  a nočná služba.
 Zodpovednosť za majetok školy prinesený so sebou zodpovedajú  vychovávatelia.
 Cenné osobné veci si žiaci berú na vlastnú zodpovednosť.
 













 V Bratislave dňa 28.5.2018  				pedagogický vedúci ŠVP


Plán výchovno‑vzdelávacej činnosti


 Škola: ZŠ  I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava

 Miesto: Orava

 Čas pobytu: 11.-15.6.2018

      Vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi podľa  rozvrhu hodín a prispôsobeniu sa regionálnym podmienkam. Je  rozvrhnuté na 5 dní v týždni a trvá 4 vyučovacie hodiny denne.  Vyučovacia hodina má 40 minút.


                            ROZVRH HODÍN 3.D, 3.C

Po       
Ut      
Str 	 
Št 	 
Pi  	


 Činnosti odpoludnia:
Rekreačno- poznávacia činnosť:
	vychádzka do okolia
	program s animátormi CK Slniečko


 Činnosti večer:
	večerný program organizovaný animátormi CK Slniečko


 Horské túry:
	v okolí 


 Celodenné výlety:
	výlet- Oravský hrad a podľa situácie a dohode s animátormi a šoférom autobusu


Rozpis služieb a pedagogického dozoru





    Ak sa pri návšteve rodičov, alebo najbližších príbuzných,  vyskytne požiadavka zobrať dieťa na krátky čas zo zariadenia,  zabezpečí od nich písomné prehlásenie do denníka služieb, že  zodpovedajú za jeho zdravie a bezpečnosť do návratu späť.
    Celodenných výletov a horských túr sa zúčastňujú všetci  pedagogickí pracovníci aj zdravotník, pokiaľ sa nestará o choré  dieťa v objekte zariadenia.









 Denná služba: vedie evidenciu dňa, vyhodnocuje deň pred všetkými účastníkmi školy v prírode, rozdeľuje poštu deťom a oznámi program  nasledujúceho dňa. Riadi sa ďalšími pokynmi vedúcej školy v prírode.
 Nočná služba: zabezpečuje dozor a mimoriadne okolnosti, ktoré sa  vyskytnú od 20.30 do 7.00 h ráno.












 V Bratislave, dňa: 28.5.2018                            vedúci ŠVP……………………


Základná škola na Ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
 ───────────────────────────────────────────────









                                     					 V Bratislave dňa 28.5.2018





        Poučenie žiakov o bezpečnostných predpisoch



      Žiaci, ktorí sa zúčastnia pobytu v škole v prírode v termíne  od 11.6. 	do 15.6.2018 v Tesároch boli poučení o bezpečnostných predpisoch:

 1. Pri preprave autobusom
 2. Pri hrách a telovýchovných cvičeniach
 3. Pri vychádzkach do lesa a turistických túrach
 4. Celkove o pobyte v rekreačnom stredisku.

Meno – podpis ( všetkých tr. uč. )









 Základná škola na Ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava ───────────────────────────────────────────────




                                          					

                                                                        V Bratislave, dňa 28.5.2018



                   				  P r e h l á s e n i e



    Potvrdzujem svojím podpisom, že som bola poučená o dodržiavaní  zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri vyučovaní, výchove a pri vykonávaní pracovných povinností počas pobytu v škole  v prírode.




Meno-podpis ( všetci účastníci ŠvP )

meno
podpis














       		 Základná škola, I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava
─────────────────────────────────────────────── 
č. tel. 64778 338
          64775 329



Zoznam ‑ pedagogický dozor a zdravotníčka




meno
rodné číslo
adresa






























 

