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Organizační řád školy v přírodě
1. Organizační řád školy v přírodě upravuje pravidla chování dětí (dále jen rekreantů) na škole v
přírodě v rekreačním středisku Máj v Plasích, kterou pořádá základní škola spolu s Agenturou
HAUL (Ing. Marek Hanuš, Brandtova 3270/20, 400 11 Ústí nad Labem). Rekreanti jsou povinni
tento organizační řád respektovat. V případě hrubého či opakovaného porušení tohoto řádu
bude rekreant po domluvě s vedoucím výjezdu odeslán na náklady rodičů (zákonných zástupců)
a bez nároku na vrácení peněz domů. Pojem "dozor" vymezuje v danou chvíli zodpovědností
pověřeného pedagoga či vychovatele - v návaznosti na předem stanovený denní režim.
2. Rekreant respektuje denní program a denní režim. Zejména dodržuje stanovené časy a vykonává
činnosti s těmito pojmy spojené.
3. Rekreant nesmí bez vědomí svého dozoru opustit areál rekreačního střediska Máj či místo, kde
probíhá program. Pokud má rekreant zdravotní obtíže a potřebuje ošetření zdravotníka,
informuje o tom neprodleně dozor. Pokud si chce v době svého volna dojít do kiosku či do
sprchy, předem o tom informuje dozor.
4. Rekreant nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího výjezdu měnit místo svého ubytování ani
jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též jakékoli přemisťování věcí uvedených
v inventáři chatky/pokoje (např. stěhování nábytku, používání dek venku, apod.).
5. Rekreant si udržuje pořádek na svém pokoji (chatce) a v jeho (jejím) okolí. Na závěr pobytu svůj
pokoj (chatku) zamete a zbaví místnost a její okolí veškerých odpadků. Během pobytu rekreant
dodržuje pořádek i mimo svou ubikaci.
6. Návštěvy na cizích pokojích (chatkách) jsou bez souhlasu všech zde ubytovaných přítomných
dětí zakázány.
7. Rekreant je povinen dodržovat noční klid. V době nočního klidu musí rekreant ležet na své
posteli na svém pokoji (ve své chatce), a to po tmě, tiše a převlečený do nočního oděvu.
V případě jakýchkoli problémů během noci se může rekreant obracet na noční dozor nebo na
zdravotníka.
8. V době konání programu je zakázáno používat mobilní telefony.
9. Rekreant nesmí v době konání pobytu kouřit, konzumovat alkohol ani požívat jiné omamné
látky. Zakázáno je také užívání či držení nebezpečných předmětů (pyrotechnika, nože apod.).
Případné zabavené věci budou odevzdány vedoucímu výjezdu.
10. Rekreant nesmí vynášet z jídelny nádobí (zejména hrnky a kuchyňské příbory).
11. Rekreant se chová slušně, zejména nesmí fyzicky ani psychicky napadat či obtěžovat ostatní
osoby ve středisku či mimo něj.
12. Rekreant se nesmí bez vědomí dozoru zdržovat ve společenských místnostech, u ohniště či na
hřištích a jiných atrakcích RS.
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13. Rekreant dbá na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku (nehoupe se a nesedá na zábradlí,
neleze do pokoje/chatky oknem apod.). Rekreant respektuje zákaz používání elektrospotřebičů i
zákaz manipulace se zásuvkami i přímotopy. Rekreanti dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v
areálu střediska na zvláštních cedulích.
14. Rekreant se chová ohleduplně k vybavení areálu (např. nebouchá dveřmi, neskáče po posteli,
neničí povlečení, neplýtvá zbytečně vodou ani el. energií, nekreslí po vybavení střediska, nelepí
žvýkačky na nábytek, atp.). Rekreant bere na vědomí, že je povinen uhradit škodu, kterou zjevně
způsobí (týká se především poškození
vybavení střediska). Způsobením škody se rozumí
i opomenutí řádného nahlášení závady,
která se nacházela
v místě ubytování rekreanta
při zahájení pobytu.
15. Provozovatel neručí za cennosti, které si rekreanti na pobyt přivezou, pokud nejsou při příjezdu
předány do jeho úschovy.

V Ústí nad Labem dne 1. 1. 2016

___________________________________________
za Agenturu HAUL, Ing. Marek Hanuš

