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Účel: 

Táto smernica stanovuje pravidlá pri organizovaní pobytu v škole v prírode. Za 

dodržiavanie smernice zodpovedajú všetci pedagógovia, ktorí sa zúčastnia pobytu školy 

v prírode. 

 

Legislatíva: 

 

Smernica je vypracovaná v súlade s Vyhláškou č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a Vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o, 

Vyhláškou č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať 

výchovno-vzdelávací proces v škole v prírode na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov 

prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre 

žiakov druhého stupňa a žiakov stredných škôl trvá denne päť vyučovacích hodín. 

Vyučovacia hodina trvá 40 minút.  

Čl.2 

Organizácia pobytu v škole v prírode 

1. Pobyt v škole v prírode organizuje škola v zariadeniach nato určených (§138 zákona 

č. 245/2008, Vyhláška č. 305/2008). 

2.  Záznam o uskutočnení pobytu v škole v prírode sa zapíše do pedagogickej 

dokumentácie žiaka. 

3. Pred absolvovaním pobytu v škole v prírode zodpovedný zamestnanec napíše 

Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Každý žiak zároveň 

predloží potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka absolvovať pobyt, resp. písomné čestné vyhlásenie 

zákonného zástupcu žiaka. 

4. Žiaci, ktorým zákonný zástupca nedá písomné vyhlásenie alebo informovaný súhlas s 

účasťou na školou usporadúvaných akciách, sa pobytu v škole v prírode 

nezúčastňujú. Pre týchto žiakov škola zabezpečí náhradné vyučovanie v škole. 



5. Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 

pracovných dní. 

6. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého 

ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, 

v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden 

učiteľ a dvaja vychovávatelia. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 

žiakov v triede druhého až deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia a jeden 

vychovávateľ.  

7.  Ak je v rámci pobytu žiakov základných škôl v škole v prírode organizovaný 

lyžiarsky výcvik, na aktivitách v rámci lyžiarskeho výcviku je najviac pätnásť žiakov 

na jedného pedagóga. Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný 

plavecký výcvik, na jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov. 

Čl. 3 

Plánovanie a riadenie pobytu v škole v prírode 

1. Škola, ktorá organizuje pobyt v škole v prírode, vypracúva harmonogram podľa 

podmienok školy, ktorý je súčasťou plánu práce školy. 

 

2. Riaditeľka  školy plánuje a riadi pobyt v škole v prírode, príp. poverí zodpovedného 

zamestnanca, ktorý ho organizačne zabezpečuje. Riaditeľka, resp. poverený 

zamestnanec: 

a) zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode, 

b) zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy 

v prírode v objekte, 

c) vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode, 

d) vypracúva pracovnú náplň zdravotníka, 

e) poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných 

pedagogických zamestnancov, 

f) vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov, 

g) zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy 

v prírode, vrátane žiakov s problémovým správaním, o ktorých rozhodne riaditeľka, 

h) schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode. 

i) riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodržiavanie denného režimu, 

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

 

 

 

 



Čl. 4 

Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode 

 

Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje: 

a) názov a adresu školy, 

b) miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy, 

c) menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, 

a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov 

školy, 

d) pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane 

nočných služieb, 

e) počet tried a počet žiakov v triedach, 

f) menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú 

adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, 

dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka, 

g) zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného 

odchodu do školy v prírode a príchodu späť, 

h) finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode, 

i) plán výchovno-vzdelávacej činnosti, 

j) vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka. 

Každý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny žiakov, je zodpovedný 

za splnenie plánu, za zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi povereného 

zodpovedného zamestnanca školy. 

Vysielajúca organizácia môže umožniť zamestnancom vyslaným do školy v prírode pobyt 

vlastného dieťaťa vo veku od troch do pätnástich rokov. 

 

Čl. 5 

Zásady bezpečnosti žiakov 

 

1. Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to 

určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na 

území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia 

Slovenskej republiky; 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v mimo vyučovacom 

čase zabezpečujú v spolupráci s učiteľmi vychovávatelia, ktorí môžu byť 

zamestnancami školy v prírode alebo zamestnancami vysielajúcej školy; 

3. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede prípravného 

ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v 

ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden 



učiteľ a dvaja vychovávatelia; 

4. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede druhého až 

deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia a jeden vychovávateľ; 

5. Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na 

jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov; 

6. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje 

prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú 

výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem 

práce. 

 

Čl. 6  

Úhrada nákladov 

 

1. Náklady spojené s organizovaním pobytu v škole v prírode hradí žiakovi jeho zákonný 

zástupca. 

2. Škola z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov združenia rodičov, sponzorov 

a z iných zdrojov môže prispieť žiakovi na úhradu cestovných nákladov. 

3. Účastníci pobytu musia byť poistení proti úrazom. 

4. Pri poskytovaní náhrad pedagogickým zamestnancom školy, ktorí zabezpečujú pobyt 

v škole v prírode, sa postupuje podľa osobitného predpisu. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

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

2. Organizačná smernica o organizovaní školských pobytu v škole v prírode musí byť 

prístupná všetkým pedagogickým zamestnancom, je záväzná pre všetkých 

pedagogických zamestnancov školy; jej porušenie sa posudzuje ako porušenie 

pracovnej disciplíny. 

 

 

Táto smernica nadobúda platnosť dňom 03. septembra 2015 

Organizačná smernica bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 02.septembra 2015. 

 



 


