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Úvod

Statutární město Přerov patří do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Vzhledem k tomu, 
že zhoršená kvalita ovzduší má prokazatelně vliv na nemocnost dětí, má statutární město 
Přerov zájem podporovat zotavovací akce pro žáky základních škol formou škol v přírodě.

Tento projekt upravuje realizaci škol v přírodě – zotavovacích pobytů pro žáky základních 
škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2014/2015. 

Obecná charakteristika pobytů

V souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, může škola v souladu 
se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty žáků ve zdravotně 
příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání.

Školní vzdělávací programy jednotlivých základních škol v Přerově jsou v tomto směru 
upraveny a v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Školní vzdělávací program vydává ředitel 
školy a tento program je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Podmínkou pobytů je úprava režimu práce a odpočinku - přesun výuky do venkovního 
prostoru, zajištění dostatečného aktivního pohybu žáků.

Pobyty mohou být realizovány pouze v objektech, které odpovídají hygienickým 
požadavkům, tj. umístěním, plošným komfortem, vybavením, mikroklimatickými 
podmínkami. Poskytovatel ubytování a stravování je povinen zajistit, aby jím poskytované 
služby splňovaly beze zbytku veškeré bezpečnostní, hygienické a další, s tím související 
obecně závazné předpisy (zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších 
předpisů. Stravování musí být v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídající věku dětí 
(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů).

Realizace pobytů

Organizace pobytů

Školy v přírodě jsou určeny žákům 2. – 5. ročníků základních škol zřízených statutárním 
městem Přerovem.

Místo realizace pobytů je v České republice.

Školy v přírodě – zotavovací pobyty dotované statutárním městem Přerovem 
se ve školním roce 2014/2015 uskuteční vzhledem k tomu, že ve městě Přerov byla 
opakovaně zaznamenána zhoršená kvalita ovzduší, to znamená, na území města Přerova došlo 
v letech 2013 a 2014 k překročení povoleného počtu překročení imisních limitů 



pro suspendované částice PM10, vyhlášených pro ochranu zdraví v příloze č. 1 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Každý žák se může ve školním roce 2014/2015 zúčastnit pouze jednoho pobytu dotovaného 
statutárním městem Přerovem.

Délka pobytu činí 5 dnů (4 noci), pobyty se organizují zpravidla od pondělí do pátku, a to 
v měsících únor – červen 2015.

Pobyty probíhají v lokalitách s příznivým vlivem na zdraví dětí. 

Po dobu pobytu probíhá výuka dle školních vzdělávacích programů jednotlivých škol, 
environmentální výuka není podmínkou konání pobytu.

Na pobytu neprobíhají žádné průběžné lékařské prohlídky dětí. 

Pobyt může být doplněn dalšími aktivitami vedoucími k podpoře zdraví dětí. Jedná 
se například o návštěvy bazénu, sauny a solných jeskyní, pokud ubytovací zařízení nebo 
lokalita tyto aktivity nabízejí. S těmito aktivitami musí být předem vysloven písemný souhlas
zákonných zástupců žáků. Tyto nadstandardně nabízené aktivity po dohodě školy 
se zákonnými zástupci žáků hradí zákonní zástupci žáků v plném rozsahu.

Pobyt dále může být doplněn výlety do okolí (např. kulturní, technické a přírodní památky). 
Zákonní zástupci žáků musí před konáním pobytu vyjádřit písemný souhlas s těmito výlety, 
náklady na tyto akce hradí zákonní zástupci žáků v plném rozsahu.

Požadavky na dodavatele ubytování, stravování a dopravy

Dodavatele ubytování, stravování a dopravy zajišťuje ředitel základní školy formou veřejné 
zakázky, a to v souladu s Vnitřním předpisem č. 9/2012 vydaným Radou města Přerova 
„Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí“.

Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky ředitel základní školy v souladu s uvedeným 
vnitřním předpisem vyzve určený počet zájemců s příslušným oprávněním k podnikání 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky k předložení nabídky.

Magistrát města Přerova poskytuje ředitelům základních škol součinnost při realizaci veřejné 
zakázky, a to zejména poskytnutím vzoru zadávací dokumentace tak, aby byly zachovány 
shodné podmínky pro realizaci pobytů ve všech základních školách.

Po výběru dodavatele postupují ředitelé jednotlivých základních škol standardním způsobem, 
tzn. uzavírají smlouvy s dodavatelem samostatně, upřesňují počty žáků, provádějí vyúčtování 
pobytů, vydávají potvrzení o účasti na pobytu apod. 

Na základě veřejné zakázky může být vybrán dodavatel, který zajistí ubytování a stravování 
žáků ve více ubytovacích zařízeních, avšak vždy musí být dodržena stejná cena a stejná 
úroveň kvality ubytování a stravování.



Ubytování

Na každou zúčastněnou osobu připadne jedna samostatná pevná postel (tzv. přistýlky 
ze sedacích souprav ani žádné jiné typy rozkládacích lůžek nejsou přípustné).

2 – 5 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Součástí ubytovacího zařízení musí být prostory vhodné pro výuku a pro využívání volného 
času.

Stravování

Stravování musí být v souladu se zásadami zdravé výživy.

Stravovací služby v době pobytu jsou v rozsahu: snídaně, přesnídávka, oběd (teplý), svačina, 
večeře (teplá) – tj. stravování 5 x denně.

Součástí stravování je pitný režim v průběhu celého pobytu (např. voda se sirupem, ovocný 
čaj, minerální voda apod., „kolové“ nápoje a nápoje s vysokým obsahem cukru se v rámci 
oficiálního pitného režimu nepřipouští).

Doprava

Vozidla určená pro předpravu osob a zavazadel do místa pobytu a zpět musí být 
homologována pro „dálkovou přepravu osob“.

Vozidla musí splňovat veškeré zákonné předpisy týkající se technického stavu vozidel a musí 
být udržovány v takovém stavu, aby cestující nebyli obtěžováni nadměrným hlukem, 
vibracemi nebo zápachem. 

Každé jednotlivé sedadlo určené k přepravě osob musí být vybaveno funkčním 
bezpečnostním pásem.

Doprava na nadstandardní aktivity a výlety je plně hrazena zákonnými zástupci žáků.

Financování pobytů

Finanční příspěvek statutárního města Přerova na pobyt 1 žáka pro školní rok 
2014/2015 činí 500,- Kč.

Doplatek do výše celkové částky za pobyt hradí zákonní zástupci žáků. Předpokládá 
se doplatek zákonných zástupců na celý pobyt (včetně dalších aktivit a výletů) pro školní rok 
2014/2015 ve výše 1.200,- Kč – 1.800,- Kč.

Náklady na platy a na pobyty pedagogů a ostatních doprovodných osob jsou hrazeny 
z rozpočtů jednotlivých základních škol. 

Podmínkou přidělení finančních prostředků základní škole je zorganizování zotavovacích 
pobytů pro všechny třídy ve 2. – 5. ročnících. 



Vedení města Přerova projedná s největšími znečišťovateli ovzduší ve městě možnosti 
poskytnutí finančního příspěvku na ozdravné pobyty žáků základních škol.

Závěr

Účast žáků na zotavovacích pobytech bude mít příznivý vliv na jejich zdraví. Současně 
se pro žáky jedná i o přínos v oblasti sociální, dojde k upevnění vtahů ve třídě, žáci získají 
zkušenost s odloučením od rodičů.

Tento projekt byl schválen usnesením č. ……. na 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaném dne 29. 12. 2014.


