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Táto smernica upravuje organizáciu športových výcvikov v materskej škole v Základnej škole 

s materskou školou v Žaškove. 

 

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

a vzdelávaní, §7 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. 

 

 

 

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

                                                                                                        riaditeľ školy 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Realizácia športového výcviku– plaveckého a korčuliarskeho výcviku  v materskej škole  je 

obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe a v pláne práce školy. Športový výcvik sa 

realizuje za predpokladu záujmu zákonných zástupcov. Vzhľadom k možnostiam regiónu 

môžeme v našej materskej škole realizovať korčuliarsky a plavecký výcvik. 

 

Článok 2 

Príprava a organizačné zabezpečenie 

 

1.Na začiatku školského roka je potrebné, aby materská škola písomne požiadala  

zriaďovateľa o súhlas s realizovaním výcvikov. Povinnosťou materskej školy je oznámiť 

zriaďovateľovi dátum, čas a miesto výcviku. /č. 1/ 

2. Športový kurz pripravuje koordinátorka športových výcvikov – pedagogický zamestnanec, 

ktorý 

a/ zistí záujem u rodičov 

b/ pripraví informáciu pre rodičov, prípadne ich oboznámi prostredníctvom  stretnutia rodičov 

so športovým s výcvikom /Príloha č. 2/ 

c/ vyčísli celkovú sumu za výcvik / sčíta poplatok za trénera a dopravu/ 

d/ vyžiada si od rodičov Informovaný súhlas, ktorý predstavuje záväznú prihlášku 

    /Príloha č. 3/ 

e/ stravu zabezpečí školská jedáleň, pitný režim učiteľka 

f/ na viditeľnom mieste na nástenke alebo iným spôsobom písomne oznámi rodičom detí, 

ktoré sa nezúčastnia výcviku, že tieto deti budú chodiť počas trvania výcviku do triedy 

mladšej skupiny. 

3. Pri organizovaní korčuliarskeho výcviku je povinnosťou rodiča zabezpečiť svojmu dieťaťu  

potrebné športové náradie – korčule a prilbu. 

 

Článok 3 

Personálne zabezpečenie  

 



1.Počas športových kurzov  je potrebné zabezpečiť dozor pedagogických zamestnancov. 

O rozpise zmien učiteľov rozhoduje zástupkyňa pre MŠ. 

2. Počas plaveckého výcviku zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec za bezpečnosť 

najviac ôsmych detí. 

3. Počas korčuliarskeho výcviku zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec za bezpečnosť 

najviac desiatich detí. 

 

Článok 4 

Bezpečnostné opatrenia 

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

a ochrane zdravia dospelých. 

3. Počas športového výcviku 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 poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch. 

Zdravotník zabezpečí prítomnosť cestovnej lekárničky a fotokópie kariet poistencov detí. 

O prípadnom úraze vyhotoví záznam. 

6. Pedagogickí zamestnanci poučia detí o bezpečnosti a ochrane zdravia počas športových 

kurzov:           

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 5 

Informovaný súhlas 

1. Organizovanie športových výcvikov je prístupné len s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu dieťaťa. Za informovanie zákonných zástupcov  detí zodpovedá spravidla triedny 

učiteľ. Na športové výcviky je možné použiť hromadný informovaný súhlas, ktorý obsahuje 

všetky potrebné informácie a podmienky o priebehu a organizácii športového výcviku, 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 výcviku, je potrebné, aby materská 

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

kurzu nezúčastňuje/. 

 

 

Článok 6 

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 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Smernica o organizovaní športových výcvikov 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 Žiadosť o súhlas s realizáciou športových výcvikov v MŠ 

 

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

 

 

       Obecný úrad 

       Žaškov 

       027 21 

 

       č.   

       Žaškov, dňa 

 

VEC 

Žiadosť o súhlas s realizovaním športových výcvikov v MŠ 

 

 

     Žiadam Vás o možnosť realizovať v MŠ Žaškov v školskom roku            nasledovné 

športové výcviky: 

 Korčuliarsky výcvik – v termíne 

 Plavecký výcvik – v termíne 

Počet detí: cca 

 

Presný dátum športového podujatia oznámime pred jeho začiatkom. 

     S pozdravom 

 

 

 

 

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

         riaditeľ ZŠ s MŠ 

 

 

 

 



Príloha č. 2        

Informácie pre zákonných zástupcov detí k organizovaniu 

športového kurzu 
 

Výcvik sa realizuje:   

Miesto výcviku:   

Príchod detí do MŠ:   

Odchod z MŠ:   

      

Čas výcviku:    

Príchod do MŠ:   

Poplatok:    

Doprava:     

Desiata a pitný režim:   

Obed:     

Zdravotné vybavenie: 

Zdravotník:  

 

Výstroj pre dieťa:  

Možné riziká:  

 

Upozornenia:      

Zástupkyňa si vyhradzuje právo zrušiť výcvik ráno v plánovaný deň, ak nie sú vhodné 

poveternostné podmienky, alebo v prípade, ak z vážnych dôvodov nemôže MŠ 

zabezpečiť dozor učiteliek v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole § 

7 ods. 6. 

Zákonný zástupca má právo dobrovoľne sa rozhodnúť na základe tejto informácie, či sa 

jeho dieťa športového výcviku zúčastní. 

Zákonný zástupca je povinný oboznámiť sa s touto informáciou a podpísať informovaný 

súhlas o účasti svojho dieťaťa na výcviku. 

Možnosť pozrieť sa na  športový výcvik majú rodičia v posledný deň výcviku. 

 

Pre interné potreby MŠ vypracovala: Bc. Anna Solivajsová, zástupkyňa pre MŠ 

 



 

Príloha č. 3  Informovaný súhlas zákonných zástupcov 

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

 

         INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  
 

Názov akcie: 

Termín konania: 

Miesto výletu: 

Počet účastníkov /deti a dospelí/: 

Meno zodpovedného za výlet: 

Zdravotník:  

 

Spôsob prepravy: 

Predpokladaný odchod: 

Program: 

 

Predpokladaný návrat: 

Materiálno-technické podmienky: 

Podmienky stravovania: 

Bezpečnostné opatrenia: 

Riziká spojené s aktivitou: 

Podmienky zrušenia aktivity: 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vyhlásenie pedagogického a nepedagogického dozoru 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a  dňa ..................................... poučený/á 

o bezpečnosti a ochrane zdravia počas výletu. 

     Meno a priezvisko                                                            Podpis 

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

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

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

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



 

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: 10 

Výtlačok: l 

 

                Smernica Základnej školy s materskou školou v Žaškove 

Názov dokumentácie: Smernica o organizovaní športových kurzov  

v materskej škole 

 

Por.                

č. 

Titul Meno a priezvisko Dátum Podpis zamestnanca 

     

     

     

     

 

 

 

 


