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Interná norma č. 1/2021

Názov normy: Smernica č. 1/2021 o organizovaní školských výletov, exkurzií a 
vychádzok

Druh normy: normatívna interná inštrukcia

Účel normy: spôsob zabezpečenia školských výletov, exkurzií a vychádzok, 
definovanie rozsahu zodpovednosti zamestnancov

Oblasť platnosti: smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov školy

Vzťah k  starším 
interným normám 
ESŠ:

ruší predchádzajúcu smernicu č. 3/2014

Uloženie normy: smernica bude trvalo uložená na sekretariáte riaditeľa školy, u zástupcu 
riaditeľa školy a zverejnená na web stránke školy 

Oboznámenie sa 
s normou:

všetci dotknutí zamestnanci SSŠ EES sú povinní oboznámiť sa s normou
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Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok 

Čl. 1 

Predmet, obsah a právna úprava organizácie výletov a exkurzií 

1) Účelom smernice je upraviť jednotný postup pedagogických zamestnancov pri organizovaní 
školského výletu, exkurzie a vychádzok.


2) Obsah tejto smernice tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovných povinností všetkých 
pedagogických zamestnancov organizujúcich školské výlety, exkurzie, vychádzky, ako aj tých, 
ktorí sú v úlohe pedagogického dozoru na týchto školských akciách.


3) Táto interná smernice je vypracovaná na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 320/2008 Z. z o základnej škole a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 o stredných školách.


Čl. 2

Všeobecné ustanovenia a pokyny 

1) Na začiatku školského roka predložia triedni učitelia plán školských výletov a predsedovia 
predmetových komisií plán exkurzií na schválenie riaditeľovi školy. Riaditeľ školy ich zaraďuje 
do plánu práce školy.


2) Školské výlety sa môžu organizovať: 

a) pre žiakov prvého až štvrtého ročníka SZŠ sa v školskom roku môže organizovať jeden 

jednodňový výlet

b) pre žiakov piateho až deviateho ročníka SZŠ sa v školskom roku môžu organizovať dva 

jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho až deviateho ročníka 
možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.


c) pre žiakov prvého až piateho ročníka SG sa v školskom roku môžu organizovať dva 
jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet - najviac dva vyučovacie dni, ktoré možno 
školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.


3) Odporúčanou dobou na uskutočnenie školských výletov sú dni po koncoročnom zasadnutí 
pedagogickej rady školy - klasifikačnej porade. 


4) Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzií vychádzajú z 
požiadaviek učebných osnov a školského vzdelávacieho programu. 


5) Žiaci sa môžu v školskom roku zúčastniť na ľubovoľnom počte exkurzií podľa zváženia 
triedneho učiteľa a súhlasu riaditeľa školy. 


6) Náklady spojené s účasťou na školskom výlete alebo exkurzie hradia rodičia, resp. zákonní 
zástupcovia žiakov z vlastných prostriedkov, pokiaľ nie je s riaditeľom školy ustanovené inak. 


7) Žiaci, ktorí sa týchto akcií z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnia, absolvujú náhradné 
vyučovanie podľa rozhodnutia riaditeľa školy a pokynov triedneho učiteľa. 


8) Na jedného pedagóga počas výletu alebo exkurzie prislúcha maximálne 25 žiakov, pri 
organizovaní školského výletu do hôr maximálne 12 žiakov a pri akciách do zahraničia 
najviac 15 žiakov. 


9) Kúpanie sa uskutočňuje len na vyhradených miestach. Žiaci sa môžu kúpať len pod dohľadom 
pedagogického dozoru. Dozor môže vykonávať len osoba, ktorá dokáže poskytnúť záchranu 
topiacemu sa. Skupina pripadajúca na jeden pedagogický dozor pri plávaní je maximálne 10 
žiakov. 
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10) Program výletu/exkurzie/vychádzky je nutné naplánovať so zreteľom na vek, schopnosti a 
dispozície zúčastnených žiakov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť detí a 
pedagogického dozoru. 


11) Organizátor školskej akcie (výletu/exkurzie) odovzdá Plán organizačného zabezpečenia 
školskej akcie na schválenie riaditeľovi školy najneskôr 2 dni pred realizáciou výletu/exkurzie.


12) Miesto začiatku a ukončenia školského výletu/exkurzie/vychádzky je spravidla pred budovou 
školy alebo na parkovisku, ktoré sa nachádza najbližšie pri budove školy, ak vopred nie je 
dohodnuté a určené inak.


Čl. 3

Organizácia výletu a exkurzie 

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

d) formou informovaného súhlasu 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. V jednom Informovanom 
súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít. 


e) informovať zákonných zástupcov aj o tom, že sú povinní informovať školu o zmene 
zdravotnej spôsobilosti, zdravotných problémoch alebo o iných závažných 
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výletu/exkurzie. 


f) preukázateľne oboznámiť zákonných zástupcov žiakov s výbavou a výstrojom potrebným 
k účasti na výlete/exkurzii. 


g) oboznámiť zákonných zástupcov žiakov s miestom a časom zhromaždenia, odchodu a 
ukončenia školského výletu/exkurzie najneskôr 4 dni pred konaním akcie. 


h) zabezpečiť informovaný súhlas zákonných zástupcov žiakov v prípade organizovania 
voľného rozchodu žiakov na určitý čas ako súčasť výletu/exkurzie. 


i) zabezpečiť možnosť telefonického kontaktu vedúceho výletu/exkurzie počas celej doby 
konania výletu/exkurzie s rodičmi žiakov a s vedením školy. 


j) preukázateľným spôsobom informovať zákonných zástupcov žiakov o dôvode neúčasti 
žiaka na výlete/exkurzii. 


k) vytvoriť a odovzdať menný zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnia výletu/exkurzie, zástupkyni 
riaditeľa školy najneskôr 2 dni pred konaním výletu/exkurzie. 


l) 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. 


m) zabezpečiť, aby každý žiak mal k dispozícii svoj preukaz zdravotnej poisťovne. 

n) zabezpečiť vybavenú lekárničku. 

o) zabezpečiť dostatočný počet pedagogického dozoru, vhodný dopravný prostriedok a 

ubytovacie zariadenie. 

p) zabezpečiť vyplnenie tlačiva o organizačnom zabezpečení školskej akcie „Plán 

organizačného zabezpečenia školskej akcie“ so zoznamom zúčastnených žiakov a 
cestovného príkazu (pre pedagogický dozor) a predložiť ich na odsúhlasenie riaditeľovi 
školy najneskôr 2 pracovné dni pred konaním výletu/exkurzie. 
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q) podať riaditeľovi školy alebo zástupkyni riaditeľa školy ústnu správu o priebehu akcie 
najneskôr v nasledujúci deň po návrate z tejto školskej akcie, odovzdať „Plán 
organizačného zabezpečenia školskej akcie“ so zoznamom zúčastnených žiakov a s 
Informovanými súhlasmi a so záznamom o poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia na 
výlete. Celá dokumentácia bude archivovaná do konca príslušného školského roku. 


r) uskutočniť výber finančných prostriedkov (za výber zodpovedá učiteľ, ktorý organizuje 
školskú akciu). Vykonať vyúčtovanie a vyhodnotenie výletu/exkurzie a preukázateľným 
spôsobom ním oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a vrátiť nevyčerpané finančné 
prostriedky. Uschovať si doklad o vyúčtovaní.


Čl. 4

Organizácia vychádzok 

1) Vychádzky sa na škole organizujú ako súčasť vyučovania. 

2) Na vychádzku sa vyberajú objekty, ktoré sú čo najbližšie k sídlu školy a dajú sa absolvovať 

počas 1, maximálne 2 vyučovacích hodín. 

3) Vychádzka musí byť obsahovo viazaná na preberané učivo a spravidla je súčasťou 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

4) Pri odchode na vychádzku mimo areálu školy je pedagogický zamestnanec, ktorý vychádzku 

organizuje, povinný oznámiť riaditeľovi školy alebo zástupkyni školy cieľ a miesto vychádzky, 
počet žiakov a predpokladaný návrat do školy. 


5) Ak sa na krátkodobej vychádzke zúčastňuje viac ako 25 žiakov, učiteľ si vopred zabezpečí 
ďalší pedagogický dozor nad žiakmi a túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy alebo 
zástupkyni školy v deň vychádzky pred 1. vyučovacou hodinou. 


Čl. 5

Záverečné ustanovenia 

1) Táto smernica je vnútornou normou Súkromnej spojenej školy European English School. 

2) Smernica je trvalo uložená na sekretariáte riaditeľa školy, u  zástupcu riaditeľa školy,  

zverejnená na web stránke školy a fyzicky prístupná na vývesnej tabuli.

3) Všetci pedagogickí zamestnanci školy majú povinnosť oboznámiť sa s obsahom tejto 

smernice.

4) Smernica je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov školy, ktorí sú povinní ju 

dodržiavať.

5) Táto smernica nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej podpísania a ruší platnosť doterajšej 

smernice č. 3/2014 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok.


V Prešove, 25.6.2021


PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

riaditeľ SSŠ-EES
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Prílohy 

Smernice č. 1/2021 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok:


1. Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia na výlete, vychádzke a exkurzii 

2. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti dieťaťa

3. Záznam o oboznámení s vnútorným predpisom a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia na 

výlete, vychádzke a exkurzii 

4. Zoznam žiakov účastných na výlete/exkurzii

5. Plán organizačného zabezpečenia výletu/exkurzie

6. Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
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