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Smernica o organizovaní výletov, 

exkurzií a vychádzok 
 

 

18.11.2013 
 
 

Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy 
 

 

  



Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Organizácia školských výletov, exkurzií, vychádzok a hromadných školských akcií sa riadi 

hlavne touto smernicou a Vyhláškou č. 320 MŠ SR o základných školách. Predmetom 

smernice je upraviť jednotný postup pedagogických zamestnancov pri organizovaní školských 

výletov, exkurzií, vychádzok a hromadných školských akcií. Obsah tejto smernice tvorí 

neoddeliteľnú súčasť pracovných povinností všetkých pedagogických zamestnancov 

organizujúcich exkurzie, vychádzky a hromadné školské akcie, ako aj tých, ktorí sú v úlohe 

pedagogického dozoru na týchto školských akciách. 

 

Čl. 2 

Všeobecné pokyny 

1. Na začiatku školského roka predloţia triedni učitelia plán školských výletov a exkurzií, 

ktoré riaditeľka po schválení zaraďuje do plánu práce školy. 

2. Školské výlety sa môţu organizovať v školskom roku ako jeden jednodňový výlet pre 

ţiakov jedného ročníka. 

3. Odporúčaná doba na uskutočnenie školského výletu sú mesiace máj a jún, resp. obdobie po 

koncoročnej klasifikačnej porade. 

4. Škola organizuje exkurzie ako súčasť vyučovania. Miesto a čas exkurzie vychádzajú 

z poţiadaviek učebných osnov a školského vzdelávacieho programu. 

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

podľa zváţenia triedneho učiteľa a súhlasu riaditeľky školy. 

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

prostriedkov ak nie je s riaditeľom školy dohodnuté inak. 

7. Ţiaci, ktorí sa školskej akcie nezúčastnia z akýchkoľvek dôvodov, musia absolvovať 

náhradné vyučovanie podľa rozhodnutia riaditeľa školy a pokynov triedneho učiteľa. Na 

jeden pedagogický dozor počas výletu alebo exkurzie môţe byť počet ţiakov v skupine 

rovnaký alebo niţší ako počet ţiakov v triede. 

8. Program výletu alebo exkurzie je nutné naplánovať so zreteľom na vek, schopnosti, 

postihnutie a dispozície zúčastnených ţiakov tak, aby nebolo ohrozené zdravie 

a bezpečnosť ţiakov a pedagogického dozoru. 

9. Miesto začiatku a ukončenia školského výletu, exkurzie alebo hromadnej školskej akcie je 

spravidla pred budovou školy. 

 

Čl. 3 

Organizácia výletu alebo exkurzie 

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

a) oboznámiť rodičov s cieľom, organizačným zabezpečením a podporným programom 

výletu alebo exkurzie a zabezpečiť písomný informovaný súhlas rodičov, resp. 

zákonných zástupcov s účasťou ich dieťaťa na výlete alebo exkurzii, 

b) v jednom informovanom súhlase môţe zákonný zástupca ţiaka vyjadriť súhlas 

s uskutočnením viacerých aktivít, 

c) informovať zákonných zástupcov aj o tom, ţe sú povinní informovať školu o zmene 

zdravotnej spôsobilosti, zdravotných problémoch alebo iných závaţných 

skutočnostiach, ktoré by mali mať vplyv na priebeh výletu alebo exkurzie, 

d) preukázateľne oboznámiť zákonných zástupcov ţiakov s ošatením a inou výbavou 

potrebnou k účasti na výlete alebo exkurzii, 

e) oboznámiť zákonných zástupcov s miestom a časom zhromaţdenia, odchodu 

a ukončenia výletu alebo exkurzie najneskôr 1 deň pred konaním akcie, 



f) menný zoznam ţiakov, ktorí sa nezúčastnia výletu alebo exkurzie odovzdá vedúci 

akcie zástupkyni riaditeľa školy najneskôr 1 deň pred vykonaním výletu alebo 

exkurzie, 

g) poučiť ţiakov o zásadách bezpečného správania sa, o nebezpečenstvách spojených 

s pobytom mimo školy, o dopravných a ekologických predpisoch, o moţných rizikách 

a následných výchovných opatreniach. Dokladom o uskutočnenom poučení je zápis 

v triednej knihe s osnovou poučenia, 

h) zabezpečiť, aby kaţdý ţiak mal k dispozícii preukaz zdravotnej poisťovne, 

i) zabezpečiť vybavenú lekárničku, 

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

k) zabezpečiť vyplnenie tlačiva o organizačnom zabezpečení školskej akcie, t. j. 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 alebo exkurzie, 

l) podať riaditeľovi alebo zástupkyni riaditeľky ústnu správu o priebehu akcie najneskôr 

2 pracovné dni po návrate z akcie a odovzdať „Plán organizačného zabezpečenia 

školskej akcie“ so zoznamom zúčastnených ţiakov a s informovanými súhlasmi, 

m) uskutočniť výber finančných prostriedkov, za ktorý zodpovedá vedúci akcie a vykonať 

vyúčtovanie, 

 

Čl. 4 

Organizácia vychádzok 

1. Vychádzky sa organizujú ako súčasť vyučovacieho procesu. Na vychádzky sa 

vyberajú objekty tak, aby sa vychádzka dala absolvovať počas 1, maximálne 2 

vyučovacích hodín. Musia byť obsahovo viazané na preberané učivo a spravidla sú 

súčasťou TVVP. 

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

vychádzku organizuje, povinný oznámiť riaditeľke školy alebo zástupkyni riaditeľky 

cieľ a miesto vychádzky a uviesť predpokladaný návrat do školy. Ak sa vychádzka 

bude realizovať na popoludňajšej zmene, kedy uţ v práci nie je prítomné vedenie 

školy, oznámi pedagogický zamestnanec, ktorý vychádzku organizuje cieľ a miesto 

vychádzky vedeniu školy najneskôr do 15.00 hod. 

3. Pred odchodom na vychádzku je pedagogický zamestnanec, ktorý vychádzku 

organizuje povinný zaznamenať vychádzku do knihy vychádzok a do poznámky 

v triednej knihe. 

4. Špecifickým dôvodom na vychádzku je pohyb na čerstvom vzduchu mimo areál školy 

počas vyučovacej hodiny telesnej výchovy z dôvodu, ţe škola nedisponuje 

telocvičňou. V takomto prípade učiteľ, ktorý tento pobyt mimo areál školy organizuje 

postupuje podľa bodu 2 tohto článku. Tieto vychádzky nemusia byť súčasťou TVVP. 

 

Čl. 5 

Organizácia hromadnej školskej akcie 

1. Hromadnou školskou akciou sa rozumie hromadná účasť ţiakov na akcii konanej 

mimo areál školy (napr. návšteva divadelného predstavenia a pod.). 

2. Hromadnú školskú akciu schvaľuje riaditeľka školy. 

3. Riaditeľka školy určí zodpovedného pedagogického zamestnanca za priebeh 

hromadnej školskej akcie, spravidla sú to poverení pedagogickí zamestnanci na 

jednotlivých zmenách a v budovách.  

4. Ak sa hromadná školská akcia končí rozchodom ţiakov domov, tento sa uskutoční 

pred budovou školy, v ktorej sa ţiak v danom školskom roku vyučuje. 



Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

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

2. Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok 

a hromadných školských akcií musí byť prístupná všetkým pedagogickým 

zamestnancom, je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. 

3. Táto organizačná smernica bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 18.11.2013  

a nadobúda účinnosť dňom 18.11.2013. 

 

 

 

V Krompachoch 18.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         -------------------------------- 

                                                                                                            Mgr. Beáta Figľárová 

                                                                                                                riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán organizačného zabezpečenia školskej akcie 

 
Vysielajúca organizácia:  ............................................................................................................. 

Zámer akcie:  ................................................................................................................................ 

Termín a miesto exkurzie:  ........................................................................................................... 

Trasa exkurzie:  ............................................................................................................................ 

Počet účastníkov: 

a) počet ţiakov  ......................... 

b) počet sprievodcov  ................ 

Pedagogický dozor (menovite): ....................................................  (vedúci akcie) 

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

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

Miesto a hodina zrazu:  ................................................................................................................ 

Miesto a pribliţná hodina návratu:  .............................................................................................. 

Spôsob dopravy:  .......................................................................................................................... 

Program: 

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

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

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

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

Bezpečnostné opatrenia: 

Ţiaci budú pred účasťou poučení o zásadách bezpečného správania sa, 

o nebezpečenstvách spojených s pobytom mimo školy, o dopravných a ekologických 

predpisoch, o moţných rizikách a následných výchovných opatreniach.  

 

Rozpočet: 

Náklady 

a) na dopravu .....................  € / osoba 

b) na stravné .....................  € / osoba 

c) na vstupné .....................  € / osoba 

Príjmy  .....................  € / osoba 

Predpokladané náklady na zabezpečenie pedagog. dozoru z rozpočtu školy ............... € / osoba 

V Krompachoch dňa:  .......................................... 

Spracoval vedúci akcie (podpis):                                              Schválila: Mgr. Beáta Figľárová 

                      riaditeľka školy 

 



 

 

 

 

 

 

 


