
Základná škola s materskou školou v Žaškove č. 219, 027 21 

 

 

 

Interný predpis 

 

Smernica o organizovaní doplnkových aktivít  

v materskej škole – exkurzia, výlet 

č.  2 /2016  

 

 
Organizácia Základná škola s materskou školou v Žaškove 

Identifikačné číslo organizácie IČO 378 13 137 

Obec a PSČ Žaškov, 027 21 

Ulica a číslo č. 219 

Štát Slovenská republika 

Právna forma rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán Základná škola s materskou školou v Žaškove 

Prerokované v pedagogickej rade dňa  

 dňa funkcia meno Podpis 

Vypracoval 26. 8. 2016  zástupkyňa pre 

MŠ 

Bc. Anna 

Solivajsová 

 

Schválil  30.8. 2016 riaditeľ ZŠ sMŠ Mgr. Juraj Jonák  

Cieľová skupina pedagogickí a odborní zamestnanci školy 

Účinnosť odo dňa 2. septembra 2016   

 

 

 

 

 

 

Táto smernica upravuje organizáciu výletov a exkurzií v materskej škole, teda doplnkových 

aktivít  v Základnej škole s materskou školou v Žaškove. 

 

Smernica je v súlade s ustanovením §28 ods. 16 a odst. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní, §7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 

MŠ SR č. 308/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s pracovným poriadkom ZŠ s MŠ Žaškov. 

 

 

V Žaškove, dňa 30. 8. 2016                                            ........................................................ 

                                                                                                        riaditeľ školy 
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Článok l 

Úvodné ustanovenia 

Materské  školy využívajú v predprimárnom vzdelávaní aj metódy a formy, ktoré umožňujú 

rozvíjať poznatky detí v okolitom svete v reálnom, originálnom prostredí a typických 

podmienkach a tak dopĺňať výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovanú v materskej škole. 

 

 

Článok 2 

Exkurzie, výlety a základné dokumenty MŠ 

 

1. Pri organizovaní exkurzií a výletov v materskej škole je nevyhnutné dodržať legislatívne 

normy, metodický postup, zásady a pravidlá. Tie majú byť súčasťou školského poriadku 

materskej školy. Výlety a exkurzie majú tematicky nadväzovať na niektorú učebnú tému 

učebných osnov školského vzdelávacieho programu. 

2. Výlety a exkurzie sú zakomponované aj v pláne práce školy na príslušný školský rok. Pri 

jeho  tvorbe sa podieľajú všetky učiteľky. Plán práce konkretizuje termín uskutočnenia 

výletov, exkurzií a osoby, ktoré za ich prípravu, realizáciu a hodnotenie zodpovedajú. 

3. Ak v priebehu školského roka niektorá z učiteliek navrhne možnosť organizovania výletu 

alebo exkurzie, alebo prídu nové ponuky /návrh zo strany zákonných zástupcov, ponuka 

inštitúcií/, jeho organizáciu odsúhlasí pedagogická rada. 

 

 

Článok 3 

Dohoda so zriaďovateľom 

 

1. Materská škola má povinnosť oznámiť zriaďovateľovi organizovanie exkurzie a výletu. 

Riaditeľ školy v oznámení uvedie presný dátum, miesto, čas konania a osoby zúčastňujúce sa 

na výlete a exkurzie. Súhlas zriaďovateľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie spojenej s 

organizovaním výletov a exkurzií /príloha č. 1/.  

 

 

 

 

 



Článok 4 

Príprava a organizačné zabezpečenie 

  

1. Zástupkyňa pre MŠ poverí pedagogického zamestnanca, ktorý exkurziu/výlet naplánuje, 

zrealizuje a vyhodnotí. Je potrebné zabezpečiť personálne, bezpečnostné a hygienické 

požiadavky výletu/exkurzie. 

2. Pred samotnou realizáciou exkurzie/výletu je povinnosťou materskej školy zabezpečiť 

včasné a presné informácie zákonným zástupcom detí o výlete/exkurzii v podobe v oznamu.  

3. Pedagogický zamestnanec – vedúci výletu/exkurzie pripraví plán organizačného 

zabezpečenia akcie /príloha č. 2/ a zabezpečí fotodokumentáciu z organizovanej akcie 

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súhlasom zákonných zástupcov detí 

s fotografovaním a prípadným zverejnením a prezentáciou školy. 

4. V spolupráci so školskou jedálňou sa zabezpečí strava a pitný režim. 

5. Rodičia detí, ktoré sa zúčastnia výletu/exkurzie, vyplnia  a podpíšu informovaný súhlas 

zákonného zástupcu.  

 

 

       Článok 5 

Informovaný súhlas 

 

1. Organizovanie výletov a exkurzií je prístupné len s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu dieťaťa. Za informovanie zákonných zástupcov  detí zodpovedajú spravidla triedni 

učitelia. Na výlety a exkurzie je možné použiť hromadný informovaný súhlas, ktorý obsahuje 

všetky potrebné informácie a podmienky o priebehu a organizácii výletu/exkurzie, možné 

riziká spojené s ich organizovaním a ich spôsoby riešenia / Príloha 3/. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa písomne dobrovoľne vyjadrí svoj súhlas/nesúhlas s účasťou 

dieťaťa na akcii.  

3. Ak zákonní zástupcovia nesúhlasia s účasťou detí na výlete/exkurzii, je potrebné, aby 

materská škola zabezpečila pre tieto deti náhradný program /pobyt v triede detí, ktorá sa 

výletu/exkurzie nezúčastňuje/. 

 

 

 

 



Článok 6 

Personálne zabezpečenie a bezpečnostné opatrenia 

 

1. Pri realizácii výletu alebo exkurzie  zástupkyňa pre MŠ zabezpečí dozor dvoch 

pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby /rodič/. O rozpise zmien 

učiteľov rozhoduje zástupkyňa pre MŠ. 

2. Pedagogickí zamestnanci a poverené osoby podpisom potvrdia poučenie o bezpečnosti 

a ochrane zdravia dospelých. 

3. Počas celej exkurzie/výletu dbajú na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia dospelých 

a detí. 

4. Pri prechode cez vozovku využívajú dopravný terčík, deti sú označené reflexnými prvkami-

reflexnými vestami. Uplatňujú chôdzu v organizovanom zástupe vrátane pozície oboch 

učiteľov vpredu a vzadu zástupe detí. 

5. Jeden z pedagogického dozoru je poverený osobou zodpovednou za prvú pomoc pri 

úrazoch. Zdravotník zabezpečí prítomnosť cestovnej lekárničky a fotokópie kariet poistencov 

detí. 

6. Pedagogickí zamestnanci poučia detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výlete/exkurzii:                  

a/poučenie o pravidlách správania sa v autobuse, pri vystupovaní a nastupovaní do autobusu, 

b/ poučenie o pravidlách správania sa na meste exkurzie/výletu, 

c/ poučenie, aby sa deti zdržiavali v dohľade učiteľov a dospelých a 

d/ poučenie detí, aby mali dohľad nad svojimi osobnými vecami. 

 

 

Článok 7 

Koncoročný výlet 

 

1. Koncoročný výlet organizuje rodičovské združenie, ktoré na tento výlet prizýva 

pedagogických zamestnancov. Na výlete sa deti zúčastňujú spoločne s rodičmi. Výlet 

organizovaný zákonnými zástupcami detí organizuje organizátor, ktorý je určený 

rodičovským združením a zodpovedá za bezpečnosť účastníkov výletu, materiálno-technické 

a personálne zabezpečenie a dopravu. 

2. O tom, že pre deti, ktoré sa nezúčastnia výletu/exkurzie, bude realizovaná výchovno-

vzdelávacia činnosť, budú rodičia informovaní oznamom vyveseným vo vestibule materskej 

školy. 



3. V záujme ochrany detí a dospelých sú účastníci výletu poistení pre prípad úrazu. 

 

Článok 7 

Zmena smernice 

 

1. Každá zmena smernice sa môže vykonať len formou zmeny smernice. 

2. Zmenu smernice môže iniciovať každý člen vedenia školy, resp. každý zamestnanec 

prostredníctvom svojho nadriadeného. 

3. Návrh zmeny smernice prerokovávajú členovia vedenia školy na gremiálnej porade 

riaditeľa školy. 

4. Zmena smernice je prerokovaná na pedagogickej rade školy. 

5. Finálne znenie smernice schvaľuje riaditeľ školy. 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernica o organizovaní doplnkových aktivít v materskej školy – exkurzia, výlet je 

prístupná všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom školy a je záväzná pre všetkých 

dotknutých zamestnancov školy. Jej porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej 

disciplíny. 

2. Táto smernica je k nahliadnutiu  v kancelárii zástupkyne pre MŠ. 

3. Táto smernica bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30. 8. 2016. 

4. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 2. 9. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1   Informácia o realizácii výletu/exkurzie 

 

Základná škola s materskou školou v Žaškove, č. 219,  027 21 

 

 

       Obecný úrad 

       Žaškov 

       027 21 

 

       č.   

       Žaškov, dňa 

 

 

 

VEC 

Informácia o realizácii výletu/exkurzie 

 

 

     V súlade so školským vzdelávacím programom sa dňa ............................. uskutoční 

výlet/exkurzia. 

Na výlete sa zúčastní ...........  detí. Pedagogický dozor zabezpečia pedagogickí zamestnanci 

........................................................................ a poverené osoby ................................................. 

 

     S pozdravom 

 

 

 

 

 

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

                                                                                               riaditeľ školy 

 

Príloha:  

Kópia plánu organizačného zabezpečenia exkurzie/výletu 



Príloha č. 2   Plán organizačného zabezpečenia výletu/exkurzie 

Základná škola s materskou školou v Žaškove, č. 219, 027 21 

 

 

Záznam o organizačnom zabezpečení výletu/exkurzie 
 

Záznam o poučení osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia 
(v súlade s §7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.) 
 

 

Dátum uskutočnenia výletu/exkurzie: ......................................... 

Miestu výletu/exkurzie: .......................................................................................................... 

Cieľ výletu: .............................................................................................................................. 

Trieda/počet zúčastnených na výlete/exkurzii: .................................................................... 

Vedúci výletu/exkurzie (pedagogický zamestnanec): .......................................................... 

Počet osôb, menný zoznam zamestnancov zúčastňujúcich sa na výlete/exkurzii vrátane 

poverených osôb: 

• .......................................................   • ............................................................. 

• .......................................................   • ............................................................. 

Priebeh/program: 

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

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

Časový harmonogram výletu/exkurzie (odchod, predpokladané ukončenie, návrat) 

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

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

Zabezpečenie stravovania a pitného režimu (desiata, obed, olovrant), požiadavky a pod: 

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

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

Finančné zabezpečenie: 

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



Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia: 

(dátum, kto vykonal pre dospelé osoby) ...................................................................................... 

(dátum, kto vykonal pre deti) ....................................................................................................... 

Bezpečnostné požiadavky, opatrenia: 

Bola som oboznámená s organizačným zabezpečením výletu/exkurzie, poučená 

o výhodách, rizikách navrhovaného postupu realizácie a o bezpečnosti a ochrane svojho 

zdravia i zdravia zúčastnených osôb v čase výletu/exkurzie. 

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

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

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

Písomné oboznámenie zriaďovateľa s organizovaním výcviku/exkurzie dňa.............................. 

Vyjadrenie zriaďovateľa dňa ..................................................................... 

Poznámka 

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

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

 

V Žaškove dňa  

 

Vypracovala: ................................................... 

 

 

Zástupkyňa pre MŠ (meno a priezvisko, podpis, dátum, pečiatka školy) 

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

 

 

 



Príloha č. 3 Informovaný súhlas zákonných zástupcov 

Základná škola s materskou školou v Žaškove, č. 219,  027 21 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 
(v zmysle §28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a § 7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009, ktorou sa mení 

vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole) 

 

 

Názov, druh aktivity:                          Cieľ aktivity:  

Termín konania: 

Program: 

 

Čas odchodu, miesto stretnutia: 

Predpokladaný návrat, miesto návratu: 

Finančné zabezpečenie: 

Spôsob dopravy:     Spôsob stravovania: 

 

Pedagogický  zamestnanec zodpovedný za výlet: 

Zdravotný dozor:  

Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia vykonané dňa: 

Postup pri úraze, komplikáciách: 

 

Riziká spojené s aktivitou: 

Vzhľadom na vyššie uvedené riziká je zákonný zástupca povinný: 

Pedagogický zamestnanec poverený organizačným zabezpečením aktivity môže 

odmietnuť prevziať dieťa ak: 

 

Podmienky zrušenia aktivity: 

 

 

 

 

 



Hromadný informovaný súhlas rodičov: 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámená/ý a informovaná /ý 

s podmienkami, programom a finančným zabezpečením hore uvedenej školskej akcie. 

 

Meno a priezvisko rodiča         Podpis 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Príloha č. 4    Formulár o oboznámení zamestnancov s interným predpisom 

 

S danou smernicou boli oboznámení: 

 

      Identifikačné označenie  dokumentácie: 

                                1/2016 

 

ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ 

S DOKUMENTÁCIOU 

Vydanie: l. 

Počet strán: 12 

Výtlačok: l 

 

                Smernica Základnej školy s materskou školou v Žaškove 

Názov dokumentácie: Smernica o organizovaní doplnkových aktivít  

v materskej škole – exkurzia, výlet 

 

Por.         

č. 

Titl. Meno a priezvisko Dátum Podpis zamestnanca 

     

     

     

     

 

 

 

 


