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Riaditeľka ZŠ na Ul. I. Bukovčana č. 3, 841 08 Bratislava v nadväznosti na Vyhlášku č. 320/2009 Z. 

z. o základnej škole   v y d á v a  Organizačnú smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií, 

vychádzok, škôl v prírode, plaveckého a lyžiarskeho výcviku 

 

 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 
Riaditeľka Základnej školy na Ul. I. Bukovčana č.3, 841 08 Bratislava (ďalej škola) v súlade s 

Vyhláškou č. 320/2008 Z.z. o základnej škole vydáva vnútornú smernicu k organizácii školských 

výletov, exkurzií a vychádzok. Predmetom smernice je upraviť jednotný postup pedagogických 

zamestnancov pri organizovaní školského výletu, exkurzie, vychádzok, škôl v prírode, plaveckých 

a lyţiarskych výcvikov. Obsah tejto smernice tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovných povinností všetkých 

pedagogických zamestnancov organizujúcich školské výlety, exkurzie, vychádzky alebo sú v úlohe 

pedagogického dozoru na týchto akciách. 

 

 

Čl.  2 

Všeobecné pokyny 

 

1. Predpokladaný zoznam školských výletov a exkurzií na príslušný školský rok odovzdá triedny učiteľ, 

prípadne predsedovia predmetových komisií vedeniu (zástupcom RŠ) školy vţdy najneskôr do 15. 

septembra príslušného školského roka.  

2.  Školské výlety sa môţu organizovať :  

Pre ţiakov prvého ročníka aţ deviateho ročníka sa v školskom roku môţe organizovať jeden jednodňový    

výlet v rámci SR s nárokom na diéty. Nadčas pre učiteľa vzniká po 7,5hodine. V prípade ďalších výletov 

idú učitelia bez nároku na diéty aj v prípade, ţe sa vrátia aţ po 7,5 hod pracovného času. 

 

3. Odporúčanou dobou na ich uskutočnenie sú mesiace máj a jún, resp. obdobie po koncoročnej 

klasifikačnej porade.  

4. Škola môţe organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzie vychádzajú z 

poţiadaviek   učebných osnov a školského vzdelávacieho programu. 

 5. Ţiaci jedného ročníka sa môţu v školskom roku zúčastniť na ľubovoľnom počte exkurzií podľa 

zváţenia tr. učiteľa a súhlasu riaditeľky školy a v súlade s bodom 2 v článku 2.  

 6. Náklady, ktoré sú spojené s účasťou na školskom výlete alebo exkurzii, si ţiaci hradia z vlastných 

prostriedkov; ak nie je s riaditeľkou školy dohodnuté inak.  

7. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj nepovinné formy VVP-  Škola v prírode, Plavecký 

výcvik, Základný lyţiarsky výcvik. Škola musí pred ich realizáciou poţiadať zriaďovateľa o súhlas. Škola 

v prírode a Základný lyţiarsky výcvik sú viacdňové a realizujú sa formou výchovno - výcvikových 

zájazdov. Príspevok na školu v prírode sa poskytuje  v súlade s §3 ods. 2 a 3 a  §4ac zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

Ministerstvo pridelí príspevok v rámci rozpisu rozpočtu na príslušný rok 100 € na žiaka, resp. 150 € na 

žiaka. V súlade so zákonom môţe škola pouţiť príspevok na pokrytie nákladov na ŠvP a ZLV pre toho 

istého ţiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy.  

 

8.  Ţiaci, ktorí sa týchto akcií z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnia, musia absolvovať náhradné vyučovanie 

podľa rozhodnutia riaditeľky školy a pokynov triedneho učiteľa.  Na jeden pedagogický dozor počas výletu 

alebo exkurzie môţe byť maximálne 25 žiakov. Pri akciách do zahraničia najviac 15 žiakov.  

 



9.  Kúpanie sa uskutočňuje len na vyhradených miestach. Ţiaci sa môţu kúpať len pod dohľadom 

pedagogického dozoru. Dozor môţe vykonávať len osoba, ktorá dokáţe poskytnúť záchranu topiacemu sa. 

Skupina pripadajúca na jeden pedagogický dozor je maximálne 10 žiakov.  

10.  Program výletu/exkurzie je nutné naplánovať so zreteľom na vek, schopnosti a dispozície 

zúčastnených ţiakov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť detí a pedagogického dozoru.  

11. Miesto začiatku a ukončenia školského výletu alebo exkurzie je spravidla pred budovou školy.  

12. Pokyny pre organizáciu výletov, exkurzií, vychádzok a škôl v prírode sú platné aj pre činnosť 

Školského klubu detí. 

 

 

Čl. 3  

Organizácia výletu/exkurzie 

 

 

 Pri uskutočňovaní  školského výletu alebo exkurzie je organizátor tejto akcie povinný: 

 

 

1.  Oboznámiť rodičov s cieľom, organizačným zabezpečením a s podrobným programom výletu/exkurzie 

a zabezpečiť písomný súhlas rodičov, resp. ich zákonných zástupcov s účasťou ich dieťaťa na 

výlete/exkurzii - Informovaný súhlas.  

 

2. Informovať zákonných zástupcov aj o tom, ţe sú povinní informovať školu o zmene zdravotnej 

spôsobilosti, zdravotných problémoch alebo o iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 

na priebeh výletu/exkurzie.  

 

3. Preukázateľne oboznámiť rodičov (zákonných zástupcov) ţiakov s ošatením, výbavou a výstrojom 

potrebným k účasti na výlete/exkurzii.  

 

4. Oboznámiť rodičov s miestom a časom zhromaţdenia, odchodu a ukončenia školského výletu/exkurzie 

najneskôr 1 deň pred konaním akcie.  

5. Zabezpečiť informovaný súhlas rodičov v prípade organizovania voľného rozchodu ţiakov na určitý 

čas ako súčasť výletu/exkurzie.  

6. Zabezpečiť moţnosť telefonického kontaktu vedúceho výletu/exkurzie počas celej doby konania 

výletu/exkurzie s rodičmi ţiakov a s vedením školy.  

7.  Menný zoznam ţiakov, ktorí sa nezúčastnia výletu/exkurzie odovzdá vedúci výletu/exkurzie zástupcom 

riaditeľa školy najneskôr 1 deň pred konaním výletu/exkurzie.  

8.  Poučiť žiakov o zásadách bezpečného správania sa, o nebezpečenstvách spojených s pobytom v 

prírode, o dopravných a ekologických predpisoch, o možných rizikách a následných výchovných 

opatreniach. Dokladom o uskutočnenom poučení je zápis v triednej knihe  s osnovou poučenia. 

9.  Zabezpečiť, aby kaţdý ţiak mal k dispozícii svoj preukaz zdravotnej poisťovne.  

10.  Zabezpečiť vybavenú lekárničku.  

11. Zabezpečiť dostatočný počet pedagogického dozoru, vhodný dopravný prostriedok a ubytovacie 

zariadenie.  

12. Zabezpečiť vyplnenie tlačiva o organizačnom zabezpečení školskej akcie „Plán organizačného 

zabezpečenia školskej akcie“ so zoznamom zúčastnených ţiakov a cestovného príkazu                           

(pre pedagogický dozor) a predloţiť ich na odsúhlasenie riaditeľovi školy najneskôr 2 pracovné dni pred 

konaním výletu/exkurzie.  



13. Podať riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa ústnu správu o priebehu akcie najneskôr v 

nasledujúci deň po návrate z tejto školskej akcie, odovzdať "Plán organizačného zabezpečenia školskej 

akcie“ so  zoznamom zúčastnených ţiakov a s informovanými súhlasmi. 

14. Uskutočniť výber finančných prostriedkov (za výber zodpovedá učiteľ, ktorý organizuje školskú 

akciu). Vykonať vyúčtovanie a vyhodnotenie výletu/exkurzie a preukázateľným spôsobom s ním 

oboznámiť  zákonných zástupcov ţiakov a vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky. Uschovať si doklad o 

vyúčtovaní. Evidenciu vykonať v zošite triedneho učiteľa.  

 

 

 

Čl. 4 

 Organizácia vychádzok 

 

1. Vychádzky sa na škole organizujú ako súčasť vyučovania. Na vychádzku sa vyberajú objekty, ktoré sú 

čo najbliţšie k sídlu školy a dajú sa absolvovať počas 1, maximálne 2 vyučovacích hodín. Musia byť 

obsahovo viazané na preberané učivo a spravidla sú súčasťou tematicky výchovno-vzdelávacích plánov.  

2. Pri odchode na vychádzku mimo areál školy je pedagogický zamestnanec, ktorý vychádzku organizuje, 

povinný oznámiť riaditeľovi školy alebo zástupkyni školy cieľ a miesto vychádzky, počet ţiakov a 

predpokladaný návrat do školy.  

3. Ak sa krátkodobej vychádzky zúčastňuje viac ako 25 ţiakov, učiteľ si vopred zabezpečí ďalší 

pedagogický dozor nad ţiakmi a túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy alebo zástupkyni školy v deň 

vychádzky pred 1. vyučovacou hodinou.  

 

 

 

 Čl. 5  

Organizácia plaveckého a lyžiarskeho výcviku 

 

1. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín spravidla v 

mesiacoch september aţ október alebo apríl aţ máj. Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje 

riaditeľkou poverená osoba.  

2. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do výšky 

vodnej hladiny 1,2 metra. Na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším počtom 10 žiakov.  

3. Lyţiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej, výchovno-

vzdelávacej činnosti v období mesiacov december aţ apríl. Organizáciu lyţiarskeho výcviku zabezpečuje 

pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. 

4. Lyţiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací 

predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyţiarsky 

výcvik.  

5. Jedno druţstvo na lyţiarskom výcviku tvorí najviac 15 ţiakov. Účastníci lyţiarskeho výcviku musia byť  

poistení proti úrazom. 

 

Čl. 6 

 

Organizovanie škôl v prírode  

 

1. Škola v súlade so školským vzdelávacím programom organizuje výchovno - vzdelávací proces v škole v 

prírode. 

2. V rámci plnenia úloh v dopravnej výchove spolupracuje so zriaďovateľmi dopravných ihrísk a vyuţíva 

ich na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

3. V oboch prípadoch učiteľ poverený ich realizáciou plní úlohy ako pri organizovaní výletov a exkurzií.  

4. Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody, 

a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach, didaktických hrách a záujmovej činnosti. Za 

realizáciu účelového cvičenia Ochrana človeka a prírody je riaditeľom určený pedagogický pracovník. Za 



kaţdú triedu na cvičení je zodpovedný triedny učiteľ alebo iný pedagogický pracovník, ktorého určí 

riaditeľ školy. 

5. Pre organizačné zabezpečenie školy v prírode a lyţiarskeho výcviku je nutné spracovať prílohy 

(podrobne na www.bukovcana.sk v časti MZ): 

Príloha č. 1 

Menný zoznam zamestnancov vyslaných do školy v prírode a ich pracovné zaradenie ( učiteľ, pomocný 

vychovávateľ, zdravotník ...) s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov. 

Príloha č. 2  

Pracovné náplne zamestnancov v škole v prírode. 

Príloha č. 3 

Časový harmonogram sluţieb, vrátane zadelenia nočných sluţieb. 

Príloha č. 4 

Počet tried a menný zoznam detí (v triedach) s uvedením základných informácií o dieťati: 

- presná adresa dieťaťa, 

- telefonický kontakt na zákonného zástupcu, 

- zdravotný preukaz dieťaťa, 

- ďalšie dôleţité informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa (uţívané lieky) 

Príloha č. 5 

Vyhlásenie a súhlas zákonných zástupcov dieťaťa ( nie staršie ako 3 dni ): 

- vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti okolia dieťaťa  

-vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, ţe dieťa nie je choré na prenosnú chorobu 

-súhlas zákonného zástupcu s vyslaním dieťaťa do školy v prírode 

Príloha č. 6 

Zdravotné preukazy detí ( kópie ) – písomné prevzatie učiteľom od zákonných zástupcov dieťaťa 

(zoznam, podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, dátum prevzatia ). 

6. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb, záujmov ţiakov a ekonomických 

podmienok školy. Na ten účel môţe vyuţívať objekty a priestory ihrísk v obci, iné zaujímavé miesta a 

budovy v obci, prírodu a okolie obce. Pri realizácii škola dbá o to, aby zaťaţenie ţiakov nedosiahlo stupeň  

poškodzujúci zdravie alebo obmedzujúci ich bezpečnosť.  

7. Počas presunov ţiakov v obci dbať vzhľadom na frekventované cestné komunikácie na bezpečnosť v 

doprave. Pri presune triedy je za ţiakov zodpovedný triedny učiteľ. 

 

Čl. 7 

Nadčasové hodiny 

 

Kaţdý pedagogický pracovník má nárok na nadčasové hodiny za ŠvP, ZLV a PV (Plavecký výcvik) 

nasledovne: 

- vedúci ŠvP, ZLV, PV – 1 deň NV+ 6 hodín (bez animátorov), resp. 1 deň (s animátormi) 

-ostatní pedagogickí pracovníci (bez animátorov)- 6 hodín NV 

-ostatní pedagogickí pracovníci (s animátormi)- bez nároku na NV 

-nočná pohotovosť- musí byť súčasťou zdravotníckeho denníka, kde bude uvedený dátum, meno dieťaťa, 

meno dozorkonajúceho pedagogického pracovníka, časové trvanie, zdôvodnenie a podpis zdravotníka. 

Nočná pohotovosť bude preplatená na základe údajov v zdravotníckom denníku. 

 

 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetci pedagogickí zamestnanci školy musia byť s touto smernicou oboznámení.  

2. Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, škôl v prírode, 

plaveckého a lyţiarskeho výcviku musí byť prístupná všetkým pedagogickým zamestnancom, je záväzná 

http://www.bukovcana.sk/


pre všetkých pedagogických zamestnancov školy; jej porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej 

disciplíny. 

3. Táto Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok nadobúda platnosť 

dňom 23.10.2018. Platnosť má na dobu neurčitú. 

4. Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok bola prerokovaná v 

Pedagogickej rade dňa 23.10.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

     V Bratislave dňa  22.októbra  2018                Mgr. Renáta Balogová,  riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Záznam o oboznámení s vnútorným predpisom  

2. Informovaný súhlas  

3. Plán organizačného zabezpečenia (nájdete na e-tlačivá, prípadne u zást. RŠ) 


