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Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje 

 a) názov a adresu vysielajúcej 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) denný poriadok materskej školy a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky 

školy v prírode, 

 k) písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v 

prírode, 

 l) vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka, 

 m) poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z vysielaných pedagogických 

zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, z vysielaných pedagogických 

zamestnancov školy vysielajúcej najviac žiakov.  

(11) Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia 

odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o 

zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; 

 3) ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad. 

 4) 

 § 6  

(1) Školu v prírode riadi, za jej činnosť a kapacitnú vyťaženosť zodpovedá jej riaditeľ. V čase jeho 

neprítomnosti školu v prírode riadi a za jej činnosť zodpovedá jeho zástupca. 

 (2) Súčasťou školy v prírode je zariadenie školského stravovania. 

 (3) V škole v prírode pôsobia pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Prevádzku školy v prírode 

zabezpečujú technicko-hospodárski zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci. 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. 



 Nevyhnutný počet zamestnancov podľa špecifických podmienok určuje riaditeľ školy v prírode po 

prerokovaní so zriaďovateľom.  

§ 7  

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.  

Vyhláška č. 204/2015 Z.z. nadobudla účinnosť 1. septembrom 2015.  


