
 

 

 
Adresováno  

ředitelům středních a základních škol  

pověřeným pracovníkům školy k akci Čistá řeka Sázava 2017  

 

Organizační pokyny pro školy k účasti na akci Čistá řeka Sázava 2017  
 

Organizátor akce: Královská stezka o.p.s. a Pavlína Nermutová  

Cíl akce: Vyčistit řeku a její břehy od mechanických nečistot a odpadů  

Forma pořádání akce: Čištění probíhá formou sběru odpadků a nečistot dobrovolníky do 

připravených pytlů, pytle s odpadem koncentrovány do několika míst/kontejnerů, odvoz 

odpadu je zajištěn organizátory akce  

Datum konání akce: 3. – 8. dubna 2017 

Lokalita sběru: dle dohody s organizátory  

 

Organizační a materiální zabezpečení akce:  

Školy zajistí:  

- účast žáků s pedagogickým dozorem  

- poučení žáků ke kázni a bezpečnosti práce (dle poučení o bezpečnosti k akci Čistá řeka 

Sázava 2017)  

- vybavení žáků (vhodné oblečení, obuv a pláštěnku)  

- organizaci sběru na vyčleněném úseku, dodržování kázně a bezpečnostních opatření  

 

Organizátor zajistí:  

- telefonické kontakty na vedoucí úseků a případné další organizátory, kteří se budou 

buďto přímo účastnit čištění nebo se budou vyskytovat v blízkosti úseků čištění a v 

případě jakýchkoliv problémů či dotazů se na ně bude moci pedagogický dozor obrátit 

(osobně nebo telefonicky)  

- pomůcky pro sběr odpadu (ochranné rukavice, pytle) – budou předány škole pověřeným 

pracovníkem před konáním akce  

- svačiny pro žáky – budou předány škole pověřeným pracovníkem před konáním akce  

- šátek účastníka akce  

- odvoz odpadu  

 

 

 



 

 

 
Poučení o bezpečnosti k účasti na akci Čistá řeka Sázava 2017  

Pedagogický dozor:  

- dodržovat organizační pokyny vedoucích úseků (stanovení úseku pro čištění)  

- mít k dispozici komunikační prostředky pro přivolání vedoucího úseku či složek IZS v 

případě potřeby  

- znát kontakty na Městskou policii pro likvidaci nalezených injekčních stříkaček nebo 

jiného nebezpečného odpadu (příp. na jinou pověřenou osobu)  

- znát zásady poskytování první pomoci při úrazech (krvácení, zlomeniny, resuscitace)  

- znát kontakty na vedoucího a organizátory akce na určeném úseku  

 

Studenti a žáci (všeobecné pokyny):  

- dbát pokynů pedagogického dozoru a organizátorů akce  

- sběr odpadu provádět pouze v ochranných rukavicích - nesahat na nalezené předměty 

holýma rukama  

- nalezené odpadky ukládat pouze do připravených pytlů  

- nevzdalovat se od skupiny bez souhlasu pedagogického dozoru  

- dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na březích řeky, nevstupovat do řečiště, dávat pozor 

na kluzké břehy a kameny ve vodě  

- při nálezu nádoby s tekutinami nádobu neotevírat, manipulovat s nádobou tak, aby 

nedošlo k potřísnění osob obsahem nádob  

- hlásit pedagogickému dozoru každý nález podezřelé věci (uzavřené krabice, ostré 

předměty, předměty připomínající zbraně a výbušniny, léky…)  

- při nálezu injekčních stříkaček postupovat zvlášť opatrně, jedná se o nebezpečný odpad - 

na stříkačky nesahat ani se nepokoušet je někam odkopnout a ohlásit nález 

pedagogickému dozoru  

- hlásit pedagogickému dozoru každé zranění  

- je zakázána konzumace alkoholu a návykových látek, zakázáno kouření a používání 

otevřeného ohně  

- chovat se tak, aby dělal čest jménu školy i jménu celé akce  

 

Další bezpečnostní opatření stanoví školy podle svých interních předpisů (dle věku 

studentů a žáků) a znalostí terénu, ve kterém bude sběr prováděn  

 

 

 



 

 

 
Kontakty na vedoucí a organizátory úseku:  

 

Pavlína Nermutová     Karolína Ortová 

e-mail: nermutovap@seznam.cz   e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz  

tel: 732 745 545     tel: 774 709 322 

 

 

PROHLÁŠENÍ POVĚŘENÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL  

K AKCI ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA NA VYSOČINĚ 2017 
 

Škola: 

 

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

Pedagogický dozor: 

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s Organizačními pokyny pro školy k účasti na akci Čistá 

řeka Sázava 2017, a že jsem žáky poučil, o bezpečnosti k účasti na akci dle Poučení                     

o bezpečnosti na akci Čistá řeka Sázava 2017.  

 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného pracovníka školy k akci Čistá řeka Sázava:  

 

V  ............................................., dne  ...............................................  

 

...................................................................................................... 
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