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Osnova poučení žáků při adaptačním soustředění žáků 1. ročníků
Po celou dobu soustředění se řídit pokyny pedagogů. Dodržovat časový plán.
1. Při cestování dopravním prostředkem se nepřibližovat k okraji nástupiště, dokud
dopravní prostředek nezastaví.
2. Při vystupování z autobusu a při pohybu na parkovišti a komunikacích dbát o svou
bezpečnost a řídit se pravidly silničního provozu.
3. Nenastupovat ani nevystupovat, dokud pedagog nedá pokyn.
4. Nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku jednotlivě, nestrkat se, nepředbíhat ostatní.
5. Při jízdě v dopravním prostředku sedět v klidu na svém místě, opřený o opěradlo,
přidržovat se madel, dbát na pořádek.
6. V případě cestovní přestávky se řídit pokyny pedagoga, popř. řidiče.
7. Neodcházet od skupiny, pozorně sledovat výklad pedagoga, plnit jeho pokyny.
8. Vozovku přecházet po přechodu. Pokud není přechod, vstupovat do vozovky až
pokud nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet
přímo, zbytečně se nezdržovat.
9. Nesbírat žádné pohozené předměty (injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod.) upozornit na nález pedagoga.
10. Nesahat na žádná živá zvířata ani známá domácí (nebezpečí vztekliny, pokousání,
poškrábání).
11. Pozor na hrozící nebezpečí od neznámých lidí.
12. Při chůzi po schodišti a před budovou – hlavně při vlhkém počasí, zimním období,
chodit opatrně, přidržovat se zábradlí.
13. Pokud se žák ztratí, zůstane na místě, nikam neodchází.
14. Nahlásit pedagogovi zhoršení zdravotního stavu, nevolnost, úraz apod.
15. Poučit žáky o zdravotníkovi, event. o lékárničce.
16. Přísný zákaz nošení kapesních nožů (nože s pojistkou jsou ilegální) a slzného plynu.
17. Dodržovat zákaz alkoholických nápojů, cigaret či jiných návykových látek.
18. Cennosti, mobilní telefon a fotoaparáty mají žáci s sebou na vlastní nebezpečí.
Poučení bylo provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost níže podepsaných
žáků, kteří svým podpisem stvrzují, že byli o zmíněných rizicích a zásadách poučeni, tomuto
poučení rozumí a jsou si vědomi možných důsledků, které by mohlo mít nerespektování
uvedených zásad a porušování zmíněných bezpečnostních rizik.
Ověření znalostí bylo provedeno dotazy.

Jméno a příjmení
proškoleného žáka:

Podpis:

Jméno a příjmení
proškoleného žáka:

Podpis:

V Hradci Králové, dne _______________________ výchovná skupina č:_________________
Poučení provedl/a:____________________________________________________________
Jméno a podpis osoby, která poučení provedla
Metodická poznámka:
S osnovou poučení musí být seznámeni i zákonní zástupci žáků např. prostřednictvím webu
DMIŠJ, Hradec Králové.
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