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Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice 341, 919 30 

 

INTERNÁ SMERNICA č. 1/2017 

o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, 

plaveckých a lyžiarskych výcvikov 

 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 341, 919 30 v nadväznosti na Vyhlášku č. 320/2008 Z. z. 

o základnej škole  v y d á v a  Internú smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií , 

vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Organizovanie školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych 
výcvikov sa uskutočňuje v súlade s cieľmi stanovenými v Zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), a v súlade so Zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch. 

2. Organizovanie školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych 
výcvikov sa riadi Vyhláškou č. 203/2015 MŠ SR o základných školách, Vyhláškou č. 204/2015 MŠ SR 

o škole v prírode a touto smernicou. Predmetom tejto smernice je upraviť a zjednotiť postup 
pedagogických zamestnancov pri organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, 
plaveckých a lyžiarskych výcvikov. Obsah tejto smernice tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovných 
povinností všetkých pedagogických zamestnancov organizujúcich školské výlety, exkurzie, vychádzky, 
školu v prírode, plavecké a lyžiarske výcviky (ďalej „organizátor“), ako aj tých, ktorí na týchto školských 
akciách vykonávajú úlohu pedagogického dozoru. 

 
Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia a ciele výletov, exkurzií , vychádzok, školy v prírode, plaveckých 

a lyžiarskych výcvikov 

 
1. Na začiatku školského roka predložia triedni učitelia plán školských výletov a predsedovia 

predmetových komisií a MZ plán exkurzií na schválenie riaditeľovi školy. Riaditeľ školy ich 
po prehodnotení zaraďuje do plánu práce školy. V prípade, že by sa plánovali zorganizovať mnohé akcie 
v jeden deň, vedenie školy má právo termín niektorých z nich odročiť. 

2. Cieľom výletov, exkurzií a vychádzok je rozširovanie spektra vzdelávania žiakov. Výchovno-
vzdelávacie ciele výletov, exkurzií a vychádzok vychádzajú z učebných osnov a z obsahu učiva, ktoré si 
má žiak osvojiť. Uskutočňujú sa priamo v prírode, v kultúrnych a výchovných inštitúciách a pod. 
Vychádzky a exkurzie umožňujú bezprostredné pozorovanie a poznávanie, čo prispieva k vytváraniu 

správnych predstáv a vedomostí. Miesto, čas a obsah exkurzie vychádzajú z požiadaviek učebných osnov 
a zo Školského vzdelávacieho programu. Exkurzie organizované jednotlivými vyučujúcimi musia súvisieť 
s predmetom daného vyučujúceho a so ŠVP pre daný ročník. Školské výlety a škola v prírode umožňujú 
okrem oddychovo-rekreačnej náplne poznávať tie obsahy učiva, ktoré nie sú dostupné počas školského 
roka. 

3. Školské výlety sa počas školského roka môžu organizovať nasledovne: 
- pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa môže organizovať jeden jednodňový výlet, 
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- pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka sa môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo 
jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť o dva dni 

pracovného pokoja. Na viacdňové výlety vyučujúci vypracujú program, ktorý predložia vedeniu školy 
na posúdenie. 

4. Odporúčanou dobou na uskutočnenie školských výletov je druhá polovica mesiaca jún. V inom čase 
školské výlety schvaľuje riaditeľ školy. 

5. Škola môže ako súčasť vyučovania organizovať exkurzie. Žiaci jednej triedy sa počas školského roka 
môžu zúčastniť maximálne troch exkurzií trvajúcich viac ako 3 vyučovacie hodiny – so súhlasom riaditeľa 
školy. Kratších exkurzií sa žiaci jednej triedy môžu zúčastniť, ak sa v daný deň odučia minimálne 3 
vyučovacie hodiny (žiaci prvého stupňa minimálne 2 vyučovacie hodiny) – taktiež so súhlasom riaditeľa 
školy. Exkurzie v zahraničí spojené s výučbou cudzieho jazyka môžu trvať maximálne 14 dní. 

6. Náklady, ktoré sú spojené s účasťou na školskom výlete , exkurzii, plaveckom aj lyžiarskom výcviku, si 
žiaci hradia z vlastných prostriedkov. Žiaci hradia aj náklady pre pedagogický dozor. 

7. Žiaci, ktorí sa týchto akcií nezúčastnia, musia absolvovať náhradné vyučovanie podľa rozhodnutia 
riaditeľa školy a podľa následných pokynov triedneho učiteľa. V prípade, že takíto žiaci neprídu ani 
na náhradné vyučovanie do školy, je ich neprítomnosť uvedená v triednej knihe a vymeškané hodiny sa 
započítavajú do absencie žiaka – v počte podľa riadneho rozvrhu jeho triedy v daný deň. 

8. Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením školského výletu, exkurzie, plaveckého alebo 
lyžiarskeho výcviku, alebo pedagogickým dozorom na nich, zakazuje sa brať so sebou vlastné deti, ak nie 
sú žiakmi príslušných tried zúčastnených na školskej akcii. Do školy v prírode si svoje deti môžu vziať 
so súhlasom riaditeľa školy. 

9. Na jeden pedagogický dozor počas školského výletu alebo exkurzie môže prislúchať maximálne 25 
žiakov, pri akciách do zahraničia maximálne 15 žiakov. Určenie ďalšieho pedagogického zamestnanca 
na pedagogický dozor prináleží riaditeľovi školy – s cieľom zabezpečiť rovnomerné zadelenie všetkých 
pedagogických zamestnancov ako aj čo najviac plynulý chod ostatných tried školy. 

10. Na školských výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených Úradom verejného 
zdravotníctva. Žiaci sa môžu kúpať len pod dohľadom pedagogického dozoru a pod podmienkou, že ich 
zákonní zástupcovia na to dali svoj písomný súhlas. Skupina pripadajúca na jeden pedagogický dozor je 
maximálne 10 žiakov. Je zakázané kúpať sa v jazerách a v iných vodných plochách. 

11. Program školského výletu a exkurzie je nutné naplánovať so zreteľom na vek, schopnosti a dispozície 
zúčastnených žiakov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť žiakov a pedagogického dozoru. 

12. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín. 
Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľom poverený pedagogický zamestnanec. 

13. 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. 

14. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období 
mesiacov december až apríl. Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje pedagogický zamestnanec 
písomne poverený riaditeľom školy. 

15. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací 
predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky 
výcvik alebo iná osoba, ktorá má na to kvalifikačné predpoklady. 

16. Jedno družstvo na lyžiarskom výcviku, za ktoré zodpovedá jedna riaditeľom schválená osoba, poverená 

vykonávať pedagogický dozor, tvorí najviac 15 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení 
proti úrazom. 
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17. Miesto začiatku a ukončenia školského výletu, exkurzie, vychádzky, školy v prírode, plaveckého 
a lyžiarskeho výcviku je pred budovou školy, ak nie je v Informovanom súhlase uvedené inak. 

 

Čl. 3 

Organizácia školského výletu, exkurzie, školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho výcviku 

 

Pri uskutočňovaní školského výletu, exkurzie, školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho výcviku je 

organizátor tejto akcie povinný: 

 

1. Oboznámiť rodičov s cieľom, s organizačným zabezpečením a s podrobným programom školského 
výletu, exkurzie, školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho výcviku, a zabezpečiť písomný Informovaný 
súhlas rodičov resp. zákonných zástupcov s účasťou ich dieťaťa na danej akcii. Samostatný Informovaný 
súhlas pre konkrétnu jednotlivú školskú akciu je povinný pre školské výlety, exkurzie do zahraničia, 
plavecký a lyžiarsky výcvik, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. 

2. Zabezpečiť v Informovanom súhlase explicitný súhlas rodičov v prípade organizovania voľného 

rozchodu žiakov na určitý čas ako súčasť výletu/exkurzie. Žiaci musia mať so sebou hodinky resp. 
mobilný telefón. Rozchod je povolený minimálne vo dvojiciach. 

3. Zabezpečiť, aby boli informácie o danej akcii vopred aj na internetovej stránke školy. 

4. Informovať zákonných zástupcov aj o tom, že sú povinní informovať školu o zmene zdravotnej 
spôsobilosti svojho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré 
by mohli mať vplyv na priebeh školskej akcie. 

5. Preukázateľne oboznámiť rodičov resp. zákonných zástupcov žiakov s požiadavkami na ošatenie, 
výbavu a výstroj, potrebných k účasti na školskom výlete, exkurzii, škole v prírode, plaveckom 
a lyžiarskom výcviku. 

6. Oboznámiť rodičov s miestom a časom zhromaždenia, odchodu a ukončenia školskej akcie najneskôr 

3 dni pred konaním akcie. 

7. Zabezpečiť možnosť telefonického kontaktu vedúceho školskej akcie s rodičmi žiakov a s vedením 
školy počas celej doby trvania akcie. 

8. Preukázateľným spôsobom odkomunikovať s rodičmi resp. so zákonnými zástupcami neúčasť žiaka 
na danej školskej akcii a oboznámiť ich s povinným náhradným rozvrhom/programom. 

9. Poučiť žiakov o zásadách bezpečného správania, 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 o poučení a všetkými 

účastníkmi danej školskej akcie podpísaná Príloha č. 2 tejto smernice. 

10. Zabezpečiť, aby každý žiak mal k dispozícii svoj preukaz zdravotnej poisťovne. 

11. Zabezpečiť vybavenú lekárničku. 

12. Zabezpečiť ubytovacie zariadenie. 

13. Zabezpečiť vyplnenie tlačiva „Plán organizačného zabezpečenia školskej akcie“ so zoznamom 

zúčastnených žiakov a so záznamom o poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia na výlete, a ich 
odovzdanie zástupcovi riaditeľa, a Cestovného príkazu (pre pedagogický dozor), podrobného programu, a 
predložiť ich na odsúhlasenie vedeniu školy najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školskej akcie 
(nedodržanie tohto termínu môže mať v prípade školského výletu a exkurzie za následok ich nepovolenie); 
a dať riaditeľovi školy presnú adresu a telefónne číslo objektu, kde sa daná akcia uskutoční. 

14. V prípade vážnejších komplikácií (zdravotné problémy viacerých žiakov, úraz, alkohol a pod.) 
bezodkladne informovať vedenie školy. O prípadnom úraze informovať okrem vedenia školy aj zákonného 
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zástupcu dotyčného žiaka, spísať záznam o úraze, a ten po príchode odovzdať vedeniu školy. 
Neinformovanie vedenia sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

15. Odhlásiť žiakov i učiteľov, ktorí sa zúčastnia školskej akcie, na príslušné dni zo stravovania v školskej 
jedálni a oboznámiť ich s touto skutočnosťou. 

16. Odovzdať riaditeľovi školy najneskôr 1 deň pred konaním školskej akcie menný zoznam žiakov, ktorí 
sa jej nezúčastnia. 

17. Zabezpečiť robenie fotodokumentácie školskej akcie a po návrate do školy ju do 3 pracovných dní 
od skončenia akcie aj s krátkym písomným zhodnotením akcie odovzdať učiteľovi, ktorý má na starosti 
internetovú stránku školy i facebookový profil. 

18. Podať riaditeľovi školy ústnu správu o priebehu školskej akcie najneskôr v nasledujúci deň po návrate 
z nej. 

19. Uskutočniť výber finančných prostriedkov, za ktorý zodpovedá. Do troch pracovných dní po návrate 
vykonať vyúčtovanie a vyhodnotenie a preukázateľným spôsobom – s kópiami jednotlivých faktúr 
a bločkov – s ním oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a vedenie školy a vrátiť nevyčerpané finančné 
prostriedky. V prípade nezrovnalostí je organizátor povinný uhradiť dlžnú čiastku, resp. bezodkladne 
zabezpečiť jej vyrovnanie. Uschovať si doklad o vyúčtovaní. Celá dokumentácia bude archivovaná. 

 

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa organizácie: 

20. Dopravu na školskú akciu zabezpečuje vedenie školy – na základe podkladov dodaných v dostatočnom 
predstihu organizátorom školskej akcie. Dbá pritom, aby autobusy boli vybavené bezpečnostnými pásmi 

pre všetkých cestujúcich. 

21. Riaditeľ školy nemusí povoliť účasť na školskom výlete či exkurzii žiakovi, ktorému bolo v danom 
školskom roku udelené výchovné opatrenie riaditeľom školy, ktorých dôvodom bolo nerešpektovanie 
pokynov pedagogických alebo nepedagogických pracovníkov, zlé a nevhodné správanie, vulgárne 
vyjadrovanie, alebo mal zníženú známku zo správania. 

22. Prihláška na školský výlet, exkurziu, plavecký aj lyžiarsky výcvik je záväzná a poplatok je potrebné 
uhradiť v určenom termíne. V prípade neúčasti prihláseného žiaka alebo jeho vylúčenia z akcie sa peniaze 
nevracajú, s výnimkou zdravotných dôvodov, doložených lekárskym potvrdením, alebo mimoriadne 
závažných rodinných dôvodov (napr. úmrtie v rodine). 

 
Čl. 4 

Povinnosti žiakov 

 
Žiaci sú povinní: 

1. Dodržiavať Vnútorný poriadok školy a ustanovenia tejto smernice, denný režim školskej akcie, poriadok 
ubytovacieho zariadenia resp. športového areálu, nočný pokoj, pravidlá bezpečnosti, požiarnej ochrany, 
pokyny sprevádzajúcej osoby a ďalšie všeobecne právne predpisy, vrátane pravidiel správania v Chránenej 
krajinnej oblasti a v Národnom parku. 

2. Zúčastňovať sa všetkých činností stanovených plánom školskej akcie a denným programom. 

3. Riadiť sa pokynmi vedúceho školskej akcie, pedagogického dozoru, zdravotníkov, prípadne inej 
sprievodnej osoby. 

4. Udržiavať poriadok vo svojich izbách, v ubytovacom zariadení a v areáli ubytovacieho zariadenia. 

5. Zúčastňovať sa činností vo vhodnom oblečení a s určeným výstrojom. 

6. Okamžite informovať pedagogický dozor o úraze či zhoršení zdravotného stavu seba aj ďalších žiakov. 
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7. Absolvovať školskú akciu bez vplyvu omamných a návykových látok vrátane alkoholu. 

8. Podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom 
na zistenie požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v súlade so zákonom NR SR 
č. 214/2009 Z.z. 

9. Uhradiť škodu na majetku, ktorú spôsobili úmyselne alebo vlastnou nepozornosťou či nedbalosťou. 

10. Pri prechádzaní cez pozemné komunikácie využívať prechody pre chodcov, prechádzať organizovane, 

pozorne a vzhľadom na cestnú premávku neohrozovať jej bezpečnosť a seba samých, rešpektovať 
výstražné znamenia. 

Žiakom je zakázané: 

1. Fajčiť počas celej školskej akcie. 

2. Vlastniť, donášať, distribuovať a užívať návykové a omamné látky vrátane alkoholu. 

3. Prinášať nebezpečné, zdravie ohrozujúce predmety, šíriť tlačoviny a iné materiály propagujúce rasizmus, 
brutalitu, pornografiu, činnosť siekt a združení, ktoré poškodzujú fyzické a duševné zdravie človeka, alebo 
môžu negatívne ovplyvňovať vývoj osobnosti. 

4. Brať so sebou cenné veci a väčšiu sumu peňazí. Školské poistenie sa nevzťahuje na stratu a krádež 
mobilných telefónov, osobných cenných vecí (retiazok apod.) a peňazí. 

5. Používať elektrické zariadenia a manipulovať s nimi bez súhlasu vedúceho školskej akcie alebo 
pedagogického dozoru. 

6. Používať mobilný telefón, tablet, i-Pad a obdobné technické prostriedky počas výchovno-vzdelávacích 
činností a naplánovaných spoločných aktivít, aj po 22:00 hod., ak nie je s vedúcim školskej akcie 
dohodnuté inak. 

7. Piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

8. Vzďaľovať sa a opúšťať skupinu bez vedomia vedúceho školskej akcie alebo pedagogického dozoru. 
 

Čl. 5 

Organizácia vychádzok 

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

čo najbližšie k sídlu školy a dajú sa absolvovať počas 1, maximálne 2 vyučovacích hodín. Musia byť 
obsahovo viazané na preberané učivo a sú súčasťou tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

2. V deň vychádzky mimo areálu školy je pedagogický zamestnanec, ktorý vychádzku organizuje, povinný 
pred 1. vyučovacou hodinou oznámiť riaditeľovi školy cieľ a miesto vychádzky, počet zúčastnených 
žiakov a predpokladaný návrat do školy. 

3. Ak sa krátkodobej vychádzky zúčastňuje viac ako 25 žiakov, učiteľ si v spolupráci so zástupcom 
riaditeľa deň vopred zabezpečí ďalší pedagogický dozor nad žiakmi a túto skutočnosť oznámi riaditeľovi 
školy v deň vychádzky pred 1. vyučovacou hodinou. 
 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. S touto Internou smernicou o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, 
plaveckých a lyžiarskych výcvikov boli oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy na pracovnej 
porade dňa 14.2.2017. 
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2. Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých 
a lyžiarskych výcvikov je k dispozícii v zborovni pre všetkých pedagogických zamestnancov a je pre nich 
záväzná. Jej porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny. 

3. Práva a povinnosti účastníkov školskej akcie, ktoré neupravuje táto smernica, vychádzajú zo všeobecne 

platných právnych predpisov a nariadení. V prípade nejasností alebo ak nastanú okolnosti, ktoré nebolo 
možné vopred predvídať, rozhoduje vedúci školskej akcie. 

4. Táto Interná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, plaveckých a lyžiarskych 
výcvikov nadobúda účinnosť dňom 14.2.2017. 
 
 
V Jaslovských Bohuniciach, dňa 14.2.2017 

 
 
 
Vypracoval:      Schválil: 

Mgr. Stanislav Veselský    PaedDr. Anton Puškár 
        zástupca riaditeľa          riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
Prílohy: 

1. Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia na školskom výlete, exkurzii, vychádzke, v škole v prírode, 
na plaveckom a lyžiarskom výcviku 

2. Záznam o oboznámení s vnútorným predpisom a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 
na školskom výlete, exkurzii, v škole v prírode, na plaveckom a lyžiarskom výcviku 

3. Informovaný súhlas 
4. Zoznam žiakov 

5. Plán organizačného zabezpečenia 
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Príloha č. 1 

 

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA ŠKOLSKOM VÝLETE, EXKURZII, 

VYCHÁDZKE, V ŠKOLE V PRÍRODE, NA PLAVECKOM A LYŽIARSKOM VÝCVIKU 

 

1. Všetci účastníci školskej akcie sa musia oboznámiť s ustanoveniami Smernice o organizovaní 

školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov. 

2. Zákonný zástupca žiaka predloží pred zahájením školskej akcie vyhlásenie o tom, že žiak je zdravý, 

že mu nebola nariadená karanténna izolácia a ani mu nie je nič známe o eventuálnom styku žiaka 

s nákazlivou chorobou. 

3. V dopravnom prostriedku sú žiaci povinní pripútať sa bezpečnostným pásom (ak je ním vybavený). 

4. Žiaci sú na školskej akcii povinní dodržiavať Vnútorný poriadok školy doplnený o túto Smernicu 

o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych 

výcvikov a pokyny vedúceho danej školskej akcie, pedagogického dozoru, prípadne inej 

sprievodnej osoby, zdravotníka, denný režim, poriadok ubytovacieho zariadenia a športového 

areálu, nočný pokoj, pravidlá bezpečnosti, požiarnej ochrany a ďalšie všeobecne právne predpisy, 

vrátane pravidiel správania sa v Chránenej krajinnej oblasti a v Národnom parku. 

5. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa všetkých činností stanovených plánom školskej akcie a denným 

programom, vo vhodnom oblečení a s určeným výstrojom. 

6. Závady zistené po príchode do ubytovacieho zariadenia žiaci ihneď po zistení nahlásia vedúcemu 

školskej akcie. 

7. Žiaci dodržujú čistotu a poriadok v celom areáli ubytovacieho zariadenia (izby, jedáleň, 

spoločenské miestnosti, hygienické priestory, exteriér) i v priestore mimo ubytovacieho zariadenia. 

Sú povinní uhradiť škodu na majetku, ktorú spôsobili úmyselne alebo vlastnou nepozornosťou či 

nedbalosťou. 

8. Žiaci nesmú používať elektrické zariadenia a manipulovať s nimi bez súhlasu vedúceho školskej 

akcie alebo pedagogického dozoru. 

9. Žiaci sa stretávajú v spoločenských miestnostiach. Vzájomné návštevy na izbách (chatkách)  sú 

dovolené len po dohode s vedúcim školskej akcie. 

10. Žiaci nesmú používať mobilný telefón, tablet, i-Pad a obdobné technické prostriedky počas 

výchovno-vzdelávacích činností a naplánovaných spoločných aktivít, aj po 22:00 hod., ak nie je 

s vedúcim školskej akcie dohodnuté inak. 

11. Žiaci majú prísne zakázané svojvoľne opúšťať areál ubytovacieho zariadenia. Vzďaľovať sa 

a opúšťať skupinu môžu len s vedomím vedúceho školskej akcie alebo pedagogického dozoru. 

12. Žiaci sú povinní pri prechádzaní cez pozemné komunikácie využívať prechody pre chodcov, 

prechádzať organizovane, pozorne a vzhľadom na cestnú premávku neohrozovať jej bezpečnosť a 

seba samých, rešpektovať výstražné znamenia. 

13. Žiaci sa v rámci osobného voľna, ktoré je určené na prehliadku mesta, obce alebo nákup, musia 

pohybovať minimálne vo dvojiciach. 

14. Je prísne zakázané fajčiť, ako aj vlastniť, donášať, distribuovať a zneužívať návykové a omamné 

látky, vrátane alkoholu. Žiak je povinný podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie požitia alkoholu, omamných alebo 

psychotropných látok v súlade so zákonom NR SR č. 214/2009 Z.z. V prípade porušenia tohto 

zákazu preukázateľným spôsobom vedúci výletu a lyžiarskeho výcviku s tým oboznámi vedenie 

školy a rodičov žiaka, ktorí sú povinní prísť svoje dieťa bezodkladne vyzdvihnúť na vlastné 

náklady a bez nároku na vrátenie peňazí. (Vedenie školy je povinné oznámiť obci požitie 
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alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do  15 rokov alebo mladistvou 

do 18 rokov.) 

15. Žiaci majú zakázané prinášať nebezpečné, zdravie ohrozujúce predmety, šíriť tlačoviny a iné 

materiály propagujúce rasizmus, brutalitu, pornografiu, činnosť siekt a združení, ktoré poškodzujú 

fyzické a duševné zdravie človeka, alebo môžu negatívne ovplyvňovať vývoj osobnosti. 

16. Žiaci nesmú piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

17. Školské poistenie sa nevzťahuje na stratu a krádež mobilných telefónov, osobných cenných vecí 

(retiazok apod.) a peňazí. Brať so sebou cenné veci a väčšiu sumu peňazí je zakázané. 

18. Ochorenie, zranenie alebo zhoršenie zdravotného stavu (seba aj iných žiakov) oznámi žiak 

okamžite vedúcemu školskej akcie alebo pedagogickému dozoru. 

19. Nad žiakmi, ktorí sú zo zdravotných dôvodov ospravedlnení z denného programu školskej  akcie, je 

vykonávaný dozor. Žiak nesmie opustiť priestor, ktorý mu dozor určil. 

20. Porušenie pravidiel školskej akcie bude posudzované v súlade s Vnútorným poriadkom školy 

a Organizačným poriadkom výletov, vychádzok, exkurzií, školy v prírode, plaveckých 

a lyžiarskych výcvikov. 
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Príloha č.2 

 
ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ SA S VNÚTORNÝM PREDPISOM A O POUČENÍ 

O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA NA ŠKOLSKOM VÝLETE, EXKURZII, V ŠKOLE 

V PRÍRODE, NA PLAVECKOM A LYŽIARSKOM VÝCVIKU 

 

Bol som poučený o Vnútornom poriadku školy, o povinnostiach žiakov ustanovených Smernicou 
o organizácii školských výletov, exkurzií, vychádzok, školy v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov 
a o Pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia na školskom výlete, exkurzii, vychádzke, v škole v prírode, 

na plaveckom a lyžiarskom výcviku. Počas školskej akcie budem tieto pravidlá dodržiavať a budem 
rešpektovať nariadenia vedúceho školskej akcie, pedagogického dozoru a zdravotníka. 
Budem dodržiavať denný režim školskej akcie a po celú dobu školskej akcie sa budem slušne  správať. 
 
Poučenie vykonal: ............................................. 

vedúci školskej akcie 

 
 
P. č. Priezvisko Meno Dátum poučenia Podpis žiaka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     
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Príloha č. 3a 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA TÝKAJÚCI SA ÚČASTI ŽIAKA 

NA ŠKOLSKOM VÝLETE, EXKURZII, VYCHÁDZKE, V ŠKOLE V PRÍRODE, NA 

PLAVECKOM A LYŽIARSKOM VÝCVIKU 

 

 

 

Podpísaný ___________________________________ (meno a priezvisko), zákonný zástupca 
________________________________________, žiaka ________ triedy, vyjadrujem súhlas s nižšie 
uvedenými podmienkami účasti môjho dieťaťa na školskej akcii: 
 
1. S ú h l a s í m  /  N e s ú h l a s í m (nehodiace sa škrtnite) s tým, aby sa moje dieťa na školskom výlete kúpalo 

na kúpalisku schválenom Úradom verejného zdravotníctva, a to len pod dohľadom pedagogického 

dozoru. 

2. S ú h l a s í m  /  N e s ú h l a s í m (nehodiace sa škrtnite) s tým, aby sa moje dieťa na školskej akcii v prípade 

organizovania voľného rozchodu žiakov na určitý čas ako súčasť výletu/exkurzie pohybovalo 

bez pedagogického dozoru, pričom rozchod je povolený minimálne vo dvojiciach. 

3. Vyhlasujem, že moje dieťa je zdravé, že mu nebola nariadená karanténna izolácia a ani mi nie je nič 

známe o eventuálnom styku žiaka s nákazlivou chorobou. Súhlasím s povinnosťou informovať školu 

o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, o  jeho zdravotných problémoch alebo o iných 

závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh školskej akcie , aj s povinnosťou 

zabezpečiť môjmu dieťaťu jeho preukaz zdravotnej poisťovne. 

4. S ú h l a s í m s tým, že prihláška na školskú akciu je záväzná a poplatok je potrebné uhradiť 

v určenom termíne. V prípade neúčasti prihláseného žiaka alebo jeho vylúčenia z akcie sa peniaze 

nevracajú, s výnimkou zdravotných dôvodov, doložených lekárskym potvrdením, alebo mimoriadne 

závažných rodinných dôvodov (napr. úmrtie v rodine). 

5. S ú h l a s í m s tým, že na školskej akcii je prísne zakázané fajčiť, ako aj vlastniť, donášať, 

distribuovať a zneužívať návykové a omamné látky, vrátane alkoholu. Žiak je povinný podrobiť sa 

orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie požitia 

alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v súlade so zákonom NR SR č. 214/2009 Z.z. 

V prípade porušenia tohto zákazu preukázateľným spôsobom vedúci výletu a lyžiarskeho výcviku som 

povinný prísť svoje dieťa bezodkladne vyzdvihnúť na vlastné náklady a bez nároku na vrátenie peňazí. 

6. S ú h l a s í m so zákazom na školskú akciu prinášať nebezpečné, zdravie ohrozujúce predmety, šíriť 

tlačoviny a iné materiály propagujúce rasizmus, brutalitu, pornografiu, činnosť siekt a združení, ktoré 

poškodzujú fyzické a duševné zdravie človeka, alebo môžu negatívne ovplyvňovať vývoj osobnosti. 

7. S ú h l a s í m s povinnosťou uhradiť škodu na majetku, ktorú moje dieťa spôsobí úmyselne alebo 

vlastnou nepozornosťou či nedbalosťou. 

8. S ú h l a s í m so zákazom brať na školskú akciu so sebou cenné veci a väčšiu sumu peňazí. Beriem na 

vedomie, že školské poistenie sa nevzťahuje na stratu a krádež mobilných telefónov, osobných 

cenných vecí (retiazok apod.) a peňazí. 

9. S ú h l a s í m s tým, že porušenie pravidiel školskej akcie bude posudzované v súlade s Vnútorným 

poriadkom školy a Organizačným poriadkom výletov, vychádzok, exkurzií, školy v prírode, 

plaveckých a lyžiarskych výcvikov. 

10. S ú h l a s í m  s poskytnutím svojho telefonického kontaktu vedúcemu školskej akcie a vedeniu školy: 

_______________________ 
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11. Potvrdzujem, že som bol oboznámený s miestom a časom zhromaždenia, odchodu a ukončenia 

školskej akcie, s jej cieľom, s organizačným zabezpečením a s podrobným programom, 

s požiadavkami na potrebné ošatenie, výbavu a výstroj. 

 

 

 

Dňa _________________________    __________________________ 

         čitateľný podpis 
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Príloha č. 3b 

 

POTVRDENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA, KTORÝ SA NA ŠKOLSKOM VÝLETE, 

EXKURZII, VYCHÁDZKE, V ŠKOLE V PRÍRODE, NA PLAVECKOM A LYŽIARSKOM 

VÝCVIKU   N E Z Ú Č A S T N Í 

 

 

 

Podpísaný ______________________________ (meno a priezvisko), zákonný zástupca 
________________________________________, žiaka ________ triedy, potvrdzujem, že som bol 
oboznámený s tým, že moje dieťa sa nezúčastní školskej akcie a že musí absolvovať náhradné vyučovanie 
podľa rozhodnutia riaditeľa školy a podľa pokynov triedneho učiteľa. 
 

 
 
Dňa _________________________    __________________________ 

         čitateľný podpis 
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Príloha č 4. 

 

Zoznam žiakov 

 

Trieda: ........................ Školský rok: ............................... 

 
p.č. Priezvisko Meno Dátum 

narodenia 

Adresa bydliska Poisťovňa Tel. č.  zákon. zást. 

otec mama 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        
32.        

33.        
34.        

35.        

 

.................................................. 
vedúci školskej akcie 



14 
 

Príloha č. 5 

Škola: ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 

Školský rok: ...................... / ...................... 

Trieda(y): ............................................ 

 

Návrh organizačného zabezpečenia hromadnej školskej akcie 

 

A) Názov akcie: ............................................  Miesto a hodina zrazu: 

(jej zámer) 

Termín: ....................................................  ........................................................................ 

Miesto: ....................................................  Miesto a hodina (približne) návratu: .................. 

Trasa (pri turistike a zájazdoch):   ......................................................................... 

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

Spôsob prepravy: ..................................... 

 

B) Počet účastníkov spolu: ..........................  ........................................................................ 

z toho žiakov: .........................................  z nich v špeciálnych funkciách (uviesť, aké 

z toho sprievodcov: ................................  funkcie) 

Meno vedúceho akcie: ............................................................................ 

 

C) Program akcie na jednotlivé dni  (podľa potreby vypísať aj na samostatný papier): 

1. deň: .............................................................................................................................. ........................... 

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

2. deň: ......................................................................................................................................................... 

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

3. deň: .............................................................................................................................. ........................... 

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

4. deň: .............................................................................................................................. ........................... 

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

5. deň: ......................................................................................................................................................... 

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

D) Podmienky stravovania a ubytovania: 

Spôsob stravovania (zásoby, objednávky, vlastná príprava): ................................................................... 

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

Podmienky ubytovania: ....................................................................................................................... 

 

E) Rozpočet na osobu: 

Cestovné: ............................................   Vstupenky: ....................................................... 

Stravné: ..............................................   Ostatné výdavky: .............................................. 

Ubytovanie: ..........................................   Spôsob úhrady: 

- za žiaka: ..................................................... 

- za sprievodcu: ............................................. . 
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F) Príprava žiakov a sprievodcov na plánovanú akciu (uviesť kde, kedy a ako): 

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

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

a) kondičná (lyžiarsky výcvik, turistika a pod.): .................................................................................. 

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

b) odborné poučenie (o správaní v horách, pri vode, o ochrane prírody, o vhodnom oblečení  a pod.):  

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

c) ďalšie bezpečnostné opatrenia: ....................................................................................................... 

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

 

 

 

Navrhovateľ: ...................................................... 

 

 

Vyjadrenie riaditeľa školy k návrhu: 

S plánovanou akciou podľa predloženého návrhu   s ú h l a s í m  /  n e s ú h l a s í m. 

 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

V Jaslovských Bohuniciach dňa ...................................... 

 

 

 

Schválil:       PaedDr. Anton Puškár 

               riaditeľ školy 


