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Výlety a exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti každej školy. Realizujú
sa v nadväznosti na plnenie školského vzdelávacieho programu. Základná škola môže
organizovať okrem rôznych výcvikov (lyžiarsky, plavecký, snoubordingový) aj školské
výlety, exkurzie a školy v prírode. Pri týchto aktivitách je potrebné sa riadiť podmienkami,
ktoré vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 320/2008 o základnej
škole. Školský úrad v Stropkove na základe vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych
predpisov vydáva nasledovné

usmernenie
Základná škola môže v zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik,
pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so
zákonným zástupcom žiaka
Základná škola môže v zmysle § 7 ods. 1) a 2) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008
o základnej škole v znení neskorších predpisov organizovať s informovaným súhlasom
zákonného zástupcu žiaka školské výlety a exkurzie, ktoré zaradí riaditeľ do plánu práce
školy. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas
s uskutočnením viacerých aktivít. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie učiteľ napíše
záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na
uvedených aktivitách nezúčastnia sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať
jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka dva jednodňové
výlety, alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho ročníka možno
školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.

2). Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej 5 detí a mládeže do 18
rokov veku na čas dlhší ako 4 dni, za účelom rekreácie, posilnenia ich zdravia a zvýšenie ich
telesnej zdatnosti.
Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný:
a) požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho
podujatia Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku o posúdenie organizovať
zotavovacie podujatie,
b) zotavovacie podujatie musí plniť výchovne poslanie a posilňuje zdravie detí,
prihliadať je potrebné na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia,

c) zotavovacie podujatie môžu zabezpečovať len zariadenia, ktoré spĺňajú
požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie,
stravovanie a prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia,
d) dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí musí spĺňať požiadavku zdravotnej
spôsobilosti,
e) osoby, ktoré pracujú na zotavovacom podujatí musia byť odborne a zdravotne
spôsobilé,
f) denný režim zohľadňuje vek a zdravotný stav detí,
g) stravovanie detí musí byť zabezpečené s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav
a fyzickú záťaž, strava musí byť výživovo hodnotná a zdravotne nezávadná,
h) zdravotnú starostlivosť zabezpečuje osoba odborne spôsobilá (1 osoba/130 detí),
i) musí byť zabezpečená lekárnička prvej pomoci,
j) starostlivosť o zdravie detí zabezpečuje lekár dostupný z miesta konania
zotavovacieho podujatia, ktorý musí byť písomne informovaný o mieste a čase konania
zotavovacieho podujatia,
k) osoby, ktoré neabsolvovali poučenie o predchádzaní ochoreniam a iným
poruchám zdravia musia byť poučené,
l) informovať zákonného zástupcu dieťaťa o ochorení, poruche zdravia, prípadne o
kontakte s prenosným ochorením,
m) organizátor vedie dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchováva ju 6
mesiacov od skončenia zotavovacieho podujatia.
Dodržiavať vyhlášku MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Upozorňujeme na § 1, ods. 2 a § 3. §
4, § 12
Na účely tejto vyhlášky sa zotavovacím podujatím rozumie aj škola v prírode
podľa osobitného predpisu.
Organizátor v písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia podľa § 25
ods. 2 písm. a) uvádza:
- názov, sídlo, IČO, číslo telefónu organizácie, meno a priezvisko, adresu a tel.
číslo fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu,
- druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,
- počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,
- spôsob zásobovania pitnou vodou, spôsob stravovania, spôsob nakladania s
odpadom,
dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia,
odtlačok pečiatky a podpis organizátora.
Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať dieťa, ak je zdravotne
spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadené
karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie
neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) vydáva rodičovi
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr 1 mesiac pred začiatkom
zotavovacieho podujatia. Skutočnosti uvedené v § 4 ods. 1 písm. b), a c) potvrdzuje zákonný
zástupca dieťaťa v písomnom vyhlásení nie staršom ako 1 deň organizátorovi, ak ide o školy v
prírode, vysielajúcej škole. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe 1 uvedenej vyhlášky.
Na zotavovacom podujatí môže pracovať len zdravotne spôsobilá osoba,
pedagogickí a zdravotnícki pracovníci posudok o zdravotnej spôsobilosti nepredkladajú.
Zdravotník pri nástupe na zotavovacie podujatie postupuje podľa § 6 horeuvedenej vyhlášky.
Vybavenie lekárničky je v prílohe č. 2 uvedenej vyhlášky.
Dokumentácia zotavovacieho podujatia podľa § 25 ods. 2 písm. m) obsahuje zoznam detí,
zoznam osôb, ktoré pracujú na zotavovacom podujatí, prihlášky detí, vyhlásenia zákonných
zástupcov detí a zdravotnícky denník.

Do pozornosti riaditeľom škôl a školských zariadení dávame aj Vyhlášku MŠ SR
č. 320/2008 o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Škola môže podľa § 7 organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka
lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa
návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy. V informovanom súhlase
môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít. Pred
uskutočnením výletu, exkurzie, výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a
poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách
nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
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