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Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Kaţdý školský výlet, exkurzia, vychádzka, plavecký a lyţiarsky výcvik, pracovná brigáda 

alebo iné hromadné školské podujatie /ďalej len "výlet"/ musí byť organizačne dôsledne 

zabezpečený. 

Plán (príloha č.3)organizačných opatrení vopred pripraví triedny učiteľ alebo 

pedagogický pracovník poverený vedením akcie a predloţí ho so zdôvodnením riaditeľovi 

školy na schválenie. 

 Plán musí obsahovať: 

-  názov a zámer akcie, 

-  termín, trasu a miesto pobytu, 

-  počet účastníkov, z  toho 

    a/ počet ţiakov , 

    b/ počet sprievodcov, 

- meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru, príp. kategóriu a počet  

                odborných  pracovníkov /inštruktori, zdravotník a pod./, 

-  miesto a hodinu zrazu, miesto a pribliţnú hodinu rozchodu /návratu/, 

-  spôsob dopravy, 

 -  podrobný program na kaţdý deň, 

            -  podmienky stravovania a ubytovania, osobitné bezpečnostné opatrenia, rozpočet  

               a spôsob úhrady. 

 

2. Na  výletoch sa môţu zúčastniť len ţiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam  

a programu akcie. V pochybných prípadoch môţe učiteľ poţiadať školského alebo 

odborného lekára o stanovisko. 

 

3. Školský výlet pre jednu triedu môţe byť organizovaný vtedy, ak sa na výlete zúčastní 

aspoň 60% ţiakov triedy. Pri menšom počte ţiakov je potrebné ţiadať RŠ o udelenie 

výnimky. 

 

 

4. Na výletoch, ktoré majú v programe náročné turistické putovanie alebo športový program, 

sa môţu zúčastniť len ţiaci, ktorí majú primeranú fyzickú kondíciu a ktorí  

si v predpríprave osvojili potrebné poznatky, zručnosti a bezpečnostné pravidlá 

/postavenie stanu, príprava a udrţiavanie ohniska, základy prvej pomoci, kondičná 

telovýchovná príprava a pod./. 

 

5. Riaditeľ školy môţe poveriť vedením výletu učiteľa alebo iného pedagogického 

pracovníka, ktorý má dobré organizačné schopnosti a primerané odborné skúsenosti pre 

plánovaný typ akcie. Ďalší pedagogickí a iní sprievodcovia /rodičia, inštruktori, 

zdravotníci / sú povinní dodrţiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne 

zabezpečovať odborný dozor na výlete. Učiteľom alebo iným pedagogickým 

pracovníkom, ktorí sú poverení vedením výletu sa zakazuje brať so sebou vlastné deti, ak 

nie sú ţiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na školskom výlete. 

 

6.  Ţiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť (písomný záznam 

z poučenia) o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji 

i vhodnom oblečení, obuvi, batoţine, príslušnom vybavení a zásobách / a o tom, ako sa 
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majú správať v mieste výletu / v mestách, na prehliadke, pri prechodoch, v navštívených 

objektoch, pri vodných tokoch, v jaskyniach, pri kúpaní, lyţovaní a iných športoch v 

horách pri výstupoch, v hmle, v búrke a pod./. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať 

výstroj a vybavenie ţiakov. 

 

7. Na výlety, pri ktorých sa pouţívajú dopravné prostriedky, školy si zabezpečia vyhradené 

autobusy, alebo samostatné oddelenia v ţelezničných vozňoch. Školské zájazdové 

autobusy musia byť označené viditeľným  nápisom "Školský zájazd". V autobuse musia 

ţiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí byť 

zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia vodiča a ţiakov. Školy  

v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo dopravným podnikom /prípadne iným 

závodom/ sú povinné ţiadať, aby sa na školské zájazdy prideľovali len autobusy v dobrom 

technickom stave so skúseným vodičom.  

 

8. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 ţiakov jeden 

pedagogický pracovník; ak je viac ako 25 ţiakov, treba okrem ped. pracovníka zabezpečiť 

účasť ďalšej plnoletej osoby.  

 

9. Ak sa ţiaci presúvajú po ceste I. a II. triedy vykonáva dozor do počtu ţiakov 15 jeden 

pedagogický pracovník, ak je viac ako 15 ţiakov, treba zabezpečiť účasť ďalšieho 

pedagogického dozoru. Pedagogický dozor musí mať pri sebe zastavovacie terčíky. 

 

10. Program výletov nesmie byť nahustený, aby sa účastníci nenáhlili a aby sa nezvyšovala 

rýchlosť jazdy na úkor jej bezpečnosti. 

 

11. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so ţiakmi postupovať len po určených 

turistických značkách, nedovolia ţiakom pouţívať skratky, vyhýbajú sa letným snehovým 

poliam. Horolezecké túry so ţiakmi sa nepovoľujú. Ţiaci môţu vyuţívať uzavreté 

lanovky, otvorené sedačky môţu pouţívať ţiaci len od 7. ročníka základných škôl.  

 

12. Ak si trasa školského výletu vyţaduje prechod cez vodnú plochu, môţu sa pri preprave 

pouţiť len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky, ktoré sa môţu obsadzovať len 

do prípustného zaťaţenia. 

 

13. Na výletoch moţno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených úradom verejného 

zdravotníctva. Pri kúpaní v prírodných tokoch musí byť priestor vopred preskúmaný  

a vyhradený.  Kúpanie v nebezpečných prírodných tokoch sa zakazuje. Ţiaci, ktorí 

nevedia plávať, môţu sa zdrţiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod 

vedením inštruktora..  Pri  kúpaní  musí  zabezpečiť  dozor  osoba,  ktorá  vie  plávať  a  

poskytnúť  prvú  pomoc.   

 

14. Člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na stráţených vodných plochách tam, 

kde to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byť sprievodca, ktorý je dobrým plavcom.  

Pri člnkovaní musí mať kaţdý ţiak na sebe záchranný pás /vestu/. 

 

15. Pri zvýšenom stave vody sa plávanie, kúpanie a člnkovanie prísne zakazuje.  

Na rozvodnených vodných hladinách sa nedovoľuje ani prevoz na verejnom dopravnom 

prostriedku. 
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16. Ţiaci musia na výlete bezpodmienečne rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov  

a horskej sluţby, v mestách aj pokyny príslušníkov polície. Bez dovolenia sa nesmú 

vzďaľovať, rozchádzať, porušovať program. Ţiaci, ktorí na výlete porušili disciplínu, 

prípadne, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené obmedzenia musia bezodkladne 

vyjsť z vody a ďalší pobyt vo vode sa im môţe podľa váţnosti priestupku obmedziť alebo 

celkom zakázať. 

 

17. Pri organizovaní výletov v chránených oblastiach ako aj v horských oblastiach dodrţujú 

vedúci výletov pokyny horskej sluţby a platné nariadenia príslušných kompetentných 

orgánov o predchádzaní úrazovosti a zabezpečovaní verejného poriadku.  

 

18. Na výletoch, rovnako ako v škole sa prísne zakazuje piť alkoholické nápoje, fajčiť 

alebo užívať omamné prostriedky. 

 

19. Pre ţiakov l. ročníka ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí alebo  

v blízkej rekreačnej oblasti školy. Ţiaci sa musia z výletu vrátiť najneskôr do 17.00 h. 

Pre ţiakov 2.-4. ročníka  ZŠ sa organizujú tieţ jednodňové výlety v okruhu najviac 100 

km od miesta školy. Pre ţiakov 5.-9. ročníka ZŠ moţno organizovať 1-2 dňové výlety.  

Ak sa výlet organizuje ako tematický zájazd, turistické putovania a je spojený  

s výchovno-vzdelávacím programom, moţno ho predĺţiť o nasledujúce dni pracovného 

voľna. 

 

20. Pre školy v prírode platia okrem týchto pokynov osobitné predpisy. 

 

 21.   Spresnenie  počtu ţiakov prislúchajúce pedagogickému dozoru v špeciálnych triedach -     

variant A: 

1) pri kúpaní je v jednej skupine najviac päť ţiakov, 

2) pri školskom výlete je počet ţiakov v skupine rovnaký alebo niţší ako počet ţiakov 

v triede, ak je počet ţiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet ţiakov 

v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby. 

 

22. Učiteľ, poverení vedením školy organizáciou výletu, poţiada  zákonných zástupcov 

ţiakov, ktorí sa chcú výletu zúčastniť, o informovaný súhlas(príloha č.1). Po vrátení 

informovaných súhlasov od rodičov je jeho povinnosťou oboznámiť rodičov ţiakov 

o organizačných záleţitostiach výletu(príloha č.2).  

 

Článok II. 

Odporúčania riaditeľa školy 

 

1. Pri organizovaní školských výletov vychádzajte z odporúčaní cestovných kancelárii  

a zo  skúseností  získaných  od  iných, ktorí uţ dané miesta spoznali a vedia zhodnotiť 

úroveň   poskytovaných sluţieb. 

 

2. Vyuţívajte  moţnosť  osobitného  poistenia  proti  úrazom pri organizovaní výletov.  

 

3. Pri pobytoch pri vode /prírodné, umelé jazerá ..., ktoré samozrejme spĺňajú podmienky na 

kúpanie/,  ešte pred vstupom ţiakov do vody,  získajte čo najviac informácii  

o podmienkach  kúpania  / z rozhovoru  s  návštevníkmi,  so  správcom,  preštudujte  si 

pozorne návesné tabule, príkazové a zákazové tabuľky, osobne preverte nerovnosť dna, 



 Máj           

2014 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVENSKÁ  KAJŇA 54 

 

 5 

preverte si výškové rozdiely vo vode,  upozornite  ţiakov  na   moţné nebezpečenstvá, 

nepodceňujte   ani  najmenšie  svoje podozrenie. Podľa vlastného   uváţenia  sprísnite  

svoje   organizačné  a bezpečnostné pokyny na dosiahnutie bezproblémového priebehu 

výletu.  

4. Vzhľadom na vysokú náročnosť v práci pedagogického dozoru, dodrţujte počty ţiakov 

skupinách. Pedagogický   dozor  môže vykonávať iba pracovník z kategórie 

pedagogických pracovníkov. Nie je moţné  ho nahradiť  napr.  z  radov  rodičov  detí  

resp.  príbuzných. Môţu sa zúčastniť, ale s tým,  ţe  budú  nápomocní  v  organizačno-  

technických  záleţitostiach ,  čím sa pedagogický pracovník môţe stopercente venovať 

iba pedagogickému dozoru. 

 

5. Vyhodnocujte  písomne  kaţdý  školský  výlet ,  exkurziu ... . Získané informácie vám  

poslúţia  pri  ďalších   školských  akciách  . Pomôţu   Vám   predchádzať   

nepríjemnostiam   a  vyhnúť sa  opakovaným chybám v náročnej  a vysoko zodpovednej 

práci. 

 

 

Článok III. 

Organizovanie plaveckého výcviku 

 

1. Základná škola môţe vytvárať podmienky pre osvojenie si základov plávania . 

    Základy plávania si ţiaci osvojujú prostredníctvom základného plaveckého výcviku a 

    zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktoré zároveň slúţia na posilnenie ich zdravia a 

    zvýšenie ich telesnej zdatnosti. 

 
2. Základný plavecký výcvik organizuje škola spravidla pre ţiakov 3. ročníka základnej 

     školy v mieste sídla školy formou sústredenej výchovno-vzdelávacej činnosti aspoň dvakrát 

    do týţdňa v celkovom rozsahu 10 vyučovacích hodín. Ak má škola vhodné podmienky, môţe 

    uskutočňovať základný plavecký výcvik na 1. stupni aj v niţšom ročníku. Počas jedného dňa 

    sa môţe výcvik uskutočňovať najviac v dvoch po sebe idúcich vyučovacích hodinách. 

 

3. Pre ţiakov 5. alebo 6. ročníka môţe škola organizovať zdokonaľovací plavecký výcvik 

     v rozsahu piatich pracovných dní alebo 10 vyučovacích hodín. 

 
4. Základný plavecký výcvik a zdokonaľovací plavecký výcvik (ďalej len „plavecký 

    výcvik“) sa spravidla organizuje v mesiacoch september aţ jún. Plavecký výcvik moţno 

uskutočniť aj v školách v prírode. 

 

5. Záznam o uskutočnení plaveckého výcviku sa zapíše do pedagogickej dokumentácie    

ţiaka. Kritériom sú výstupné vzdelávacie štandardy z telesnej výchovy príslušného stupňa 

vzdelávania. 

 

6. Pred absolvovaním plaveckého výcviku zodpovedný zamestnanec napíše Záznam o     

organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Kaţdý ţiak zároveň predloţí  

potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej 

spôsobilosti ţiaka absolvovať plavecký výcvik, resp. písomné čestné vyhlásenie zákonného 

zástupcu ţiaka. 
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7. Plavecký výcvik je moţné organizovať aj pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí 

predloţia potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o 

zdravotnej spôsobilosti ţiaka absolvovať plavecký výcvik, resp. písomné čestné vyhlásenie 

zákonného zástupcu ţiaka a informovaný súhlas zákonného zástupcu ţiaka. 

8. Ţiaci, ktorým lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast neodporučí 

účasť na plaveckom výcviku alebo zákonný zástupca nedá písomné vyhlásenie alebo 

informovaný súhlas, sa na plaveckom výcviku nezúčastňujú. Pre týchto ţiakov škola 

zabezpečí náhradné vyučovanie v škole. 

 

Článok III.A 

Plánovanie a riadenie plaveckého výcviku 

 

1. Škola vypracúva harmonogram výcviku podľa podmienok školy, ktorý je súčasťou plánu   

práce školy.  

 

2. Riaditeľ školy pri uskutočňovaní plaveckého výcviku vţdy poverí zodpovedného  

zamestnanca, ktorý ho organizačne zabezpečuje. Tento zamestnanec  

     a) najneskôr 30 dní pred uskutočnením plaveckého výcviku informuje o jeho konaní 

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa miesta jeho organizovania,  

     b) vypracuje a zabezpečuje výchovný a výcvikový plán plaveckého výcviku,  

     c) riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodrţiavanie denného reţimu,  

     d) vedie aj výcvik jednej skupiny ţiakov, ak počet ţiakov plaveckého výcviku nie je vyšší 

ako 40,  

      e) vypracúva Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.  

 

3. Kaţdý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny ţiakov je    

zodpovedný za splnenie výchovného a výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť ţiakov. 

Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca školy.  

 

4. Plavecký výcvik môţe viesť aj zamestnanec, ktorý je trénerom plávania najmenej s   

kvalifikačným stupňom I. Zodpovedá za splnenie výchovného a výcvikového plánu, za 

zdravie a bezpečnosť ţiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca 

školy.  

 

5. Plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore krytého bazéna s ohrievanou   

vodou alebo kúpaliska.  

 

6. Základný plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vode do výšky hladiny 1,20 m.    
Zdokonaľovací plavecký výcvik moţno uskutočňovať aj vo vode s vyššou hladinou v súlade s 

článkom 2 ods. 6 a 7 a za dodrţiavania príslušných bezpečnostných predpisov. 

 

7.  Počet ţiakov v jednej skupine je najviac 10. 

 

8. Najvyšší počet ţiakov so zdravotným znevýhodnením v jednej skupine na jedného   

pedagogického zamestnanca je 5. V skupinách, ktoré tvoria ţiaci nevidiaci, so zvyškami 

zraku, s ťaţkým telesným postihnutím alebo s viacnásobným postihnutím, môţe byť vo 

vode naraz s jedným pedagogickým zamestnancom iba jeden takýto ţiak.  
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Článok IV. 

Organizácia lyžiarskeho výcviku 

 

1. Škola môţe organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu ţiaka lyţiarsky   

výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len "lyţiarsky výcvik").  

2. Lyţiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej   

výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december aţ apríl. Organizáciu 

lyţiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.  

 

3.  Lyţiarsky výcvik moţno uskutočniť aj v školách v prírode.  

 

4. Záznam o uskutočnení lyţiarskeho výcviku sa zapíše do pedagogickej dokumentácie ţiaka.  

Kritériom sú výstupné vzdelávacie štandardy z telesnej výchovy príslušného stupňa 

vzdelávania.  

 

5. Pred absolvovaním lyţiarskeho výcviku zodpovedný zamestnanec napíše Záznam o 

organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Kaţdý ţiak zároveň predloţí 

potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej 

spôsobilosti ţiaka absolvovať výcvik, resp. písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 

ţiaka.  

 

6. Lyţiarsky výcvik je moţné organizovať aj pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí 

predloţia potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o 

zdravotnej spôsobilosti ţiaka absolvovať výcvik a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

ţiaka.  

 

7. Ţiaci, ktorým lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast neodporučí účasť            

na lyţiarskom výcviku alebo zákonný zástupca nedá písomné vyhlásenie alebo 

informovaný súhlas, sa na výcviku nezúčastňujú. Pre týchto ţiakov škola zabezpečí 

náhradné vyučovanie v škole.  

 

Článok IV.A 

Plánovanie a riadenie lyžiarskeho výcviku 

 

1. Škola, ktorá organizuje lyţiarsky výcvik, vypracúva harmonogram výcviku podľa    

podmienok školy, ktorý je súčasťou plánu práce školy.  

 

2. Riaditeľ školy pri uskutočňovaní lyţiarskeho výcviku vţdy poverí zodpovedného  

zamestnanca, ktorý ho organizačne zabezpečuje. Tento zamestnanec:  

    a) najneskôr 30 dní pred uskutočnením lyţiarskeho výcviku informuje o jeho konaní     

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa miesta jeho organizovania,  

     b) vypracuje a zabezpečuje výchovný a výcvikový plán lyţiarskeho výcviku,  

     c) riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodrţiavanie denného reţimu,  

     d) vypracúva Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.  

 

3. Kaţdý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny ţiakov, je 

zodpovedný za splnenie výchovného a výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť 

ţiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca školy.  
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4.  Počet ţiakov v jednej skupine je najviac 10.  

 

5. Najvyšší počet ţiakov so zdravotným znevýhodnením v jednej skupine na jedného   

pedagogického zamestnanca je 5. V skupinách, ktoré tvoria ţiaci nevidiaci, so zvyškami 

zraku, s ťaţkým telesným postihnutím alebo s viacnásobným postihnutím, môţe byť v 

skupine naraz s jedným pedagogickým zamestnancom iba jeden takýto ţiak.  

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zásady bezpečnosti ţiakov sú stanovené v Smernici pre zaistenie bezpečnosti a ochrany   

zdravia ţiakov v škole, čl. 10 – Zásady bezpečného správania pri mimoškolských 

činnostiach.  

 

2. Náklady spojené s organizovaním plaveckého a lyţiarskeho výcviku hradí ţiakovi jeho   

zákonný zástupca.  

 

3. Škola z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov zdruţenia rodičov, sponzorov a z 

iných zdrojov môţe prispieť ţiakovi na úhradu cestovných nákladov.  

 

4.  Účastníci plaveckého a lyţiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom.  

 

5. Pri poskytovaní náhrad pedagogickým zamestnancom školy, ktorí zabezpečujú plavecký   

výcvik a lyţiarsky výcvik, sa postupuje podľa osobitného predpisu.  

 

6. Tento interný predpis je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. 

  

7. Porušenie tejto smernice sa posudzuje ako závaţné porušenie pracovnej disciplíny.  

 

8. Prílohy č. 1 - 3 budú odovzdané vedeniu školy minimálne 24 hodín pred začiatkom akcie  

(exkurzie, výletu ...). 

 

9. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto interného predpisu sa ruší platnosť interného predpisu  

č.11. 

 

10. Tento interný predpis je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť od 2.júna 

2014. 

 

 

 

 

 
V Slovenskej Kajni: 9.05.2014     .......................................... 

               Mgr.Marián Oľšav

           RŠ 
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Príloha č.1 

 
Základná škola Slovenská Kajňa 

 
Miesto a dátum:  

 

 

 
INFORMOVANÝ  SÚHLAS 

 

 

 V zmysle § 2 ods. y) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a doplnení 

niektorých zákonov, svojím podpisom fyzická osoba potvrdzuje, ţe bola riadne poučená 

o dôsledkoch jej súhlasu. 

 

 /Tu si dopíšete to, čo potrebujete – školský výlet, plaváreň, turistika, ... 

oboznámite  s informovaným súhlasom rodičov na triednom RZ, dáte si to podpísať 

a potom už vždy pošlete na podpis tento informovaný súhlas, kde si dopíšete všetko, čo 

budete chcieť, aby rodič prebral na seba v prípade nedisciplinovanosti jeho dieťaťa./ 

  

 

 

 
Napr. 

 Svojím podpisom povoľujem svojmu synovi     _________________________ 

korčuľovanie a hranie hokeja na hodinách telesnej výchovy a súčasne beriem na seba 

zodpovednosť za prípadné zranenia vyplývajúce z nedostatočného športového vybavenia 

a výstroja. 

 

 

 

 

 

Pečiatka školy 

Meno, priezvisko, titul zodpovednej osoby                     podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 
         



 Máj           

2014 ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVENSKÁ  KAJŇA 54 

 

 10 

Príloha č. 2 

 
 Organizačné pokyny na výlet do Bratislavy    /určené rodičom/ 

 

Deň:   

Zraz:  
Návrat:  

Mobil tr. učiteľky: 

 

So sebou zobrať: 

- kartičku poistenca, mikroténové vrecká / v prípade nevoľnosti/ 

- celodennú stravu, dostatok tekutín 

- vhodnú obuv, oblečenie, šiltovku 

- ponoţky na prezutie, pršiplášť /dáţdnik/ 

- navlhčenú vreckovku, hygienické vreckovky 

- primerané vreckové. 

 

Poznámka:  

 

Vaše dieťa bolo poučené o bezpečnom správaní sa pred a počas jazdy v autobuse, pri 

presunoch v priebehu dňa, pri plavbe loďou  i  v  ZOO a opätovne bude poučené v deň výletu. 

 

           Odstrihnite, podpíšte a vráťte  do:  .......................   do školy! 

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

  

 

Prehlasujem a  svojím podpisom potvrdzujem, že môj syn/ moja dcéra  

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

nemá    ž i a d n y   zdravotný problém, neužíva lieky   a   nie je u neho/ u nej  potrebný 

osobitný režim. 

                                           

                    _________________________________ 

                       podpis zák. zástupcu 

 

 

 

V  záujme ochrany zdravia Vášho dieťaťa a  v  prípade akéhokoľvek 

zdravotného problému uveďte tento problém na zadnej strane tejto  návratky 

a potvrďte svojím podpisom. 

 

 

Ďakujem                                                  Tr. uč.  
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Príloha č.3  
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Svojim podpisom potvrdzujem, ţe som bol/a oboznámení/á s internou smernicou č.004/2014 

o organizovaní školských výletov, exkurzií, vychádzok, plaveckého a lyţiarskeho výcviku. 

 

Mgr. Ľubica Bačová    ......................................... 

Mgr. Lucia Oslovičová   ......................................... 

Mgr. Ľudmila Fecurová   ......................................... 

Mgr. Anna Gavurová    ......................................... 

Mgr. Marek  Kačmár    ......................................... 

Oľga Klapáková    ......................................... 

Mgr. Marta Štofirová    ......................................... 

Mgr.Jana Mydlová         ......................................... 

Mgr. Jaroslav Klič    ......................................... 

Mgr. Vladislav  Miţák   ......................................... 

Mgr. Marián Oľšav    ......................................... 

Ing. Viera Pavlišková    ......................................... 

Mgr.Ľudmila Petrová    ......................................... 

PaedDr. Iveta Tomášová   ......................................... 

Ing. Pavol Ţec     ......................................... 

PaedDr. Miloš Jalčák      .........................................       

Mgr. Katarína Olšavová                              ..........................................      
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Dodatok č.1 

 

Od roku 2016 sa poskytuje príspevok na lyţiarsky kurz sa v súlade s §3 ods. 3 a  §7 ods.19 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. Výšku príspevku na príslušný kalendárny rok určí MŠVVaŠ 

SR. 

 

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre ţiakov druhého  stupňa základnej školy 

(ZŠ),  špeciálnej základnej školy (ŠZŠ), na financovanie lyţiarskych výcvikov a kurzov, 

snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyţiarskych alebo snowboardových 

výcvikov a kurzov (ďalej len „lyţiarske kurzy“).  

  

V súlade so zákonom môţe škola pouţiť príspevok na pokrytie nákladov na LVK  pre toho 

istého ţiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy.  Stanovený príspevok na 

jedného ţiaka nie je moţné deliť medzi viacerých ţiakov. 

 

  

 

    


