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Táto smernica upravuje podmienky a postup riaditeľa školy pri udeľovaní mimoriadneho 

riaditeľského voľna, voľna pri mimoriadnom prerušení alebo zmene obdobia vyučovania 

v škole a prevádzky v ŠKD na nevyhnutný čas na Základnej škole Slovenská Kajňa 54 a 

ŠKD. Je vypracovaná na základe odporúčania ŠÚ Dlhé Klčovo( pokyn č.5/2012), v súlade s § 

150, ods. 5  z.č.245/2008 v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č.231/2009, 

vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 a Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005R. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.Riaditeľ základnej školy v zmysle § 150, ods. 5 z. č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môţe 

udeliť ţiakom školy v priebehu školského roka v období vyučovania  maximálne 5 dní 

riaditeľského voľna zo závažných prevádzkových a organizačných dôvodov. 

 

2. Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k ţivelnej pohrome, 

energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závaţným udalostiam, pri ktorých 

môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota alebo zdravia detí, ţiakov alebo zamestnancov škôl  školských 

zariadení, môţe minister školstva Slovenskej republiky podľa §3 odsek 8  vyhlášky MŠ SR č. 

231/2009 v znení neskorších predpisov mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie 

vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutný čas. 

 

3. Riaditeľ základnej školy podľa bodu „c“ odseku 2 čl.2 Metodického usmernenia č.15/2005-

R(Plán opatrení pre ZŠ a SŠ a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej 

republike) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

môţe prerušiť výchovno-vzdelávací proces. 

 

Článok 2 

Udelenie riaditeľského voľna zo závažných prevádzkových a organizačných dôvodov. 

1. K závaţným organizačným a prevádzkovým dôvodom patrí napr. havarijný stav v dodávke 

vody, tepla, elektrickej energie, alebo situácie, v ktorých môţe byť ohrozený ţivot, zdravie, 

bezpečnosť ţiakov a zamestnancov školy a pod. 

2. Postup RŠ pri udelení takéhoto typu riaditeľského voľna: 

     - udelenie mimoriadneho riaditeľského voľna riaditeľ e-mailom oznámi bezodkladne 

KŠÚ v Prešove vedúcej oddelenia odborných a metodických činností; oznámenie 

obsahuje dôvod prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu, dátum prerušenia, dátum 

ukončenia prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu, počet dní prerušenia výchovno-

vzdelávacieho procesu, dátum oznámenia, meno a priezvisko riaditeľa školy, 

telefonický kontakt, 

- riaditeľ školy prerušenie vyučovania  bezodkladne oznámi zriaďovateľovi školy 

s uvedením dôvodu prerušenia a dĺţkou trvania prerušenia vyučovania, 



- riaditeľ školy udelenie mimoriadneho riaditeľského voľna bezodkladne oznámi ŠÚ 

Dlhé Klčovo na e-mail: alicafeckova@gmail.com /oznámené údaje sú zhodné s údajmi 

v oznámení pre KŠÚ v Prešove/, 

- riaditeľ školy prerušenie vyučovania  bezodkladne oznámi rodičom ţiakov a to 

písomne zápisom v ţiackej kniţke ţiaka alebo oznamom na webovom sídle školy, 

kde uvedenie dôvod prerušenia a dĺţkou trvania prerušenia vyučovania, 

- prekročenie maximálneho počtu 5 dní, ktoré môţe udeliť riaditeľ školy podľa § 150, 

ods. 5 z. č. 245/2008 je moţné len na základe písomného rozhodnutia MŠVVaŠ SR, 

ktorému predchádza písomná ţiadosť riaditeľa školy o povolenie prekročenia 

maximálneho počtu dní, ktoré môţe udeliť riaditeľ školy pre závaţné prevádzkové 

a organizačné dôvody; písomná ţiadosť musí obsahovať dôvody prekročenia 

povoleného počtu dní mimoriadneho riaditeľského voľna a počet dní, o ktoré sa má 

zákonom povolený limit prekročiť. 

 

 

Článok 3 

Prerušenie vyučovania ministrom školstva SR 

 

1. Riaditeľ školy prerušenie vyučovania  bezodkladne oznámi zriaďovateľovi školy 

s uvedením dôvodu prerušenia a dĺţkou trvania prerušenia vyučovania. 

 

2.Riaditeľ školy prerušenie vyučovania  bezodkladne oznámi rodičom ţiakov a to 

písomne zápisom v ţiackej kniţke ţiaka alebo oznamom na webovom sídle školy, 

kde uvedenie dôvod prerušenia a dĺţkou trvania prerušenia vyučovania. 

 

 

Článok 4 

Prerušenie vyučovania v prípade pandémie chrípky v SR 

 

1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných ţiakov z dôvodu ochorenia na chrípku 

prekročí 15% z celkového počtu ţiakov prijme nasledovné opatrenia: 

 

a) po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môţe 

skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 minút, 

b) zdrţí sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných 

hromadných školských podujatí. 

 

2. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných ţiakov z dôvodu ochorenia na chrípku 

prekročí 20% z celkového počtu ţiakov: 

 

a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 

b) zruší všetky záujmové krúţky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom 

náraste choroby, 

c) na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší 

výchovno-vzdelávací proces na čas nevyhnutný na zastavenie šírenia sa chrípkového 

ochorenia. 

 

3.  Riaditeľ školy prerušenie vyučovania  bezodkladne oznámi zriaďovateľovi školy 

s uvedením dôvodu prerušenia a dĺţkou trvania prerušenia vyučovania. 
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4. Riaditeľ školy prerušenie vyučovania  bezodkladne oznámi rodičom ţiakov a to 

písomne zápisom v ţiackej kniţke ţiaka alebo oznamom na webovom sídle školy, 

kde uvedenie dôvod prerušenia a dĺţkou trvania prerušenia vyučovania. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Všetci pedagogický a nepedagogický zamestnanci školy boli s touto smernicou 

oboznámení na pedagogickej rade  25.01.2013. 

 

2. Smernica o prerušení vyučovania je prístupná všetkým zamestnancom školy a je pre 

riaditeľa školy záväzná. 

 

3.Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.02.2013. 

 

4. Táto smernica je vyhotovená v jednom rovnopise a je k nahliadnutiu u riaditeľa 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Slovenskej Kajni: 18.02.2013    Riaditeľ školy 

         Mgr. Marián Oľšav 
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