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1. Všeobecné ustanovenia 

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy a ním poverená zástupkyňa pre 1. 

 stupeň. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú kvalifikované vychovávateľky ŠKD. 

 Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú 

 dochádzku. 

 Minimálny počet detí v oddelení je 15. Maximálny počet detí je 28. 

 V oddelení ŠKD horná hranica počtu detí nie je stanovená. ŠKD sa riadi 

vypracovaným a schváleným školským výchovným programom. 

 Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. 

 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je výška 

 mesačného poplatku 13 €. 

 Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný 

zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vždy na dva 

mesiace do 10. dňa v mesiaci. 

 Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

 Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. 

 Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a 

boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne 

vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu. 

 

2. Prijímanie detí do ŠKD 

 Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva na začiatku školskej dochádzky alebo priebežne 

podľa 

 potreby rodiča. 



 Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú 

prihlásení na pravidelnú dochádzku. 

 Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí 

 v rozhodnutí o prijatí. 

 Rozhodnutie o prijatí sa vydáva len raz- po predložení žiadosti. 

 Rozhodnutie o poplatku sa vydáva každý rok. 

 Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie 

v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky  

v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný 

zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne. 

 Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do ŠKD ak o skončenie 

dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca ( Odhláška zo ŠKD). 

 

3. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v klube, pravidlá 

    vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími 

    zamestnancami školy 

Dieťa má právo na: 

a) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a 

zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom 

b) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej 

príslušnosti 

c) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

d) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí 

e) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny 

f) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 

psychickému a sexuálnemu násiliu 

g) každé dieťa má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v 

duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie a na zaobchádzanie pri 

zabezpečovaní disciplíny v škole opatreniami, ktoré sú zlúčiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou dieťaťa 

h) prihlásiť na činnosť niektorého krúžku 



i) na ochranu zdravia a bezpečnosti počas pobytu v ŠKD i na podujatiach 

organizovaných školou mimo priestoru školy 

j) stravovať sa v školskej jedálni ZŠ 

k) navštevovať školský klub detí (ŠKD) 

l) použiť mobilný telefón iba so súhlasom vychovávateľky 

 

Dieťa je povinné: 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania 

b) dodržiavať školský poriadok školy a školského zariadenia 

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a 

majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a 

vzdelávanie 

d) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 

bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia 

f) po skončení vyučovania(deti vyšších ročníkov) prísť do príslušného 

oddelenia 

Zákonný zástupca má právo: 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom 

informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi 

a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia a školským 

poriadkom ŠKD 

c) byť informovaný o výchovných výsledkoch svojho dieťaťa 

d) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školského zariadenia 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

a) informovať školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a 



vzdelávania 

b) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo 

c) uviesť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove v ŠKD 

d) uhradiť poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD do 10. dňa v mesiaci 

e) písomne oznámiť zmenu odchýlky v dennej dochádzke 

f) v prípade neprítomnosti dieťaťa v ŠKD odhlásiť ho z obeda 

4. Prevádzka a vnútorný poriadok klubu 

4.1 Prevádzka oddelení, schádzanie, rozchádzanie detí 

 Po 4. vyučovacej hodine na ročníkoch I. stupňa vychovávateľka preberie deti patriace 

do ŠKD od triednej učiteľky a odvedie ich do priestorov klubu. Staršie deti po 

skončení vyučovania prichádzajú samé. 

 Stravníci sa pod dozorom vychovávateľky naobedujú v ŠJ. 

 V priestore klubu sa deti pohybujú v prezuvkách. 

 Riadia sa poriadkom ŠKD, ktorý je súčasťou školského poriadku školy. 

 Dieťa nesmie bez dovolenia vychovávateľky priniesť ani z klubu odniesť žiadny 

predmet. 

 Cudzím a nepracujúcim v ŠKD osobám je vstup do miestnosti a pobyt v klube 

zakázaný. 

 Po ďalšej vyučovacej hodine deti do ŠKD odprevádza vyučujúca učiteľka. 

 Dieťa zo ŠKD odchádza v sprievode zákonného zástupcu, inej, rodičmi určenej osoby 

alebo samé, podľa rozhodnutia o prijatí vydanom riaditeľom školy pri zápise na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. V súrnych prípadoch môže 

odísť tak, ako to uvedie v písomnom oznámení zákonný zástupca a ktoré v daný deň 

prinesie dieťa vychovávateľke. 

 Počas konania popoludňajšieho vyučovania, záujmových krúžkov, nepovinných 

predmetov, 

 vyučujúci preberajú detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení ich 

odovzdávajú vychovávateľke 

 Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom 

osobne, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z 

ŠKD. 

 Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže dieťa svojvoľne odísť. 



 Zo ŠKD je dieťa uvoľnené len na základe písomného ospravedlnenia rodiča, choroby 

alebo vopred rodičom podpísaným informovaným súhlasom. 

 Pri vychádzke, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo budovy školy, 

 zodpovedá vychovávateľ za deti až do ich príchodu pred budovu školy. Z miesta 

konania podujatia môže vychovávateľ uvoľniť dieťa len na základe písomného súhlasu 

zákonného zástupcu. 

 Pri nevyzdvihnutí dieťaťa do 16 30 hod. je rodič, alebo zákonný zástupca telefonicky 

 upozornený. Ak aj po upozornení dieťa nevyzdvihne do 17 00 hod. vychovávateľ 

odvedie dieťa na Mestskú políciu. 

 Prevádzka ŠKD končí podľa rozvrhu hodín a úväzku vychovávateľky. Rozpis je každý 

rok upravovaný riaditeľkou školy a zverejnený v priestoroch ŠKD. 

. 

4.2 Denný poriadok 

 ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja 

a štátnych sviatkov, denne od 6,30 do 16,30 hod. Ranná služba je v prevádzke od 6:30 

do 7:40 hodiny. 

 Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí 

Po 4. Vyučovacej hodine: 

›11:20– 12:20 hod. príchod do ŠKD , hygiena, obed 

›12:20– 13:00 hod. oddychová činnosť 

›13:00– 13:45 hod. rekreačná činnosť 

›13:45– 14:30 hod. záujmová činnosť 

›14:30– 15:15 hod. vzdelávacia činnosť (príprava na vyučovanie) 

›15:15– 16:00 hod. individuálne a kolektívne hry detí 

›16:00– 16:30 hod. zberná služba → hry na koberci, kreslenie, spoločenské hry, PC. 

Po 5. Vyučovacej hodine: 

 12:30– 13:15 hod. príchod do ŠKD , hygiena, obed 

›13:15– 13:45 hod. oddychová činnosť 

›13:45– 14:30 hod. rekreačná činnosť 

›14:30– 15:15 hod. záujmová činnosť 

›15:15– 15:45 hod. vzdelávacia činnosť (príprava na vyučovanie) 

›15:45– 16:00 hod. individuálne a kolektívne hry detí 

›16:00– 16:30 hod. zberná služba → hry na koberci, kreslenie, spoločenské hry, PC. 



 

4.3 Organizácia v oddelení, jedálni /harmonogram/ 

Deti sú do oddelení zaraďované v rámci ročníkov, tried a doplňované podľa záujmu detí 

a potrieb ŠKD. 

Deti prichádzajú s vychovávateľkou do jedálne v čase od 11:25  po 4. vyučovacej hodine, od 

12:20 po 5. vyučovacej hodine. Deti – plavci po skončení plávania hneď po príchode z 

plavárne. 

 

4.4 Pobyt detí vonku 

Na začiatku roka sú deti poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia pri hrách a iných 

činnostiach, ktoré sa uskutočňujú vonku. Pravidlami bezpečného pobytu v prírode, v okolí 

školy, na školskom 

dvore, ihrisku sú poučené pred každou činnosťou. Vychovávateľka dbá na vhodné oblečenie 

podľa ročných období. 

 

4.5 Organizácia záujmovej /krúžkovej / činnosti 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, 

rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa 

uskutočňujú v oddeleniach ŠKD. 

 Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, 

       krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na 

ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy. 

 V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením 

umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom 

vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí. 

 V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo 

vypracujú úlohy, opakujú učivo. 

 Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do 

jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie 

odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov 

vedúcej školskej jedálne. 

 Na TOV a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne( počítačová, 

kuchynka), telocvičňa, ihriská a iné objekty školy, aj blízky park. 



 

4.6 Organizácia sezónnych a nepravidelných činností 

Na organizovanie oddychových aktivít možno zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti 

klubu 

sezónne činnosti so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím 

 Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá vychovávateľka alebo zastupujúca osoba. Na 

začiatku školského roka musia byť deti oboznámené so školským poriadkom, 

poriadkom ŠKD, s BOZP, požiarnymi a dopravnými predpismi. 

 V ŠKD sa dieťa správa slušne a kolektívne. Dodržiava školský poriadok a vnútorný 

poriadok ŠKD. 

 V prípade úrazu poskytne vychovávateľka dieťaťu prvú pomoc, oznámi to vedeniu 

školy a informuje rodičov. Napíše záznam o školskom úraze. 

 V ŠKD má dieťa vlastné hygienické potreby. Odporúčame, aby malo veci na 

prezlečenie. 

 Vychovávateľka je povinná chrániť deti pred sociálno-patologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím, v prípade výskytu týchto javov ich urýchlene riešiť 

v súlade so školským poriadkom. 

 Je zakázané kresliť, nosiť do ŠKD alebo na sebe znaky a symboly propagujúce 

nevhodné myšlienky, či dokonca symboly potláčajúce a odsudzujúce isté skupiny ľudí. 

 Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 

25 detí. 

 Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo 

jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí. 

 Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 

 Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, 

prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia. 

 Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v 

spolupráci s rodičmi a vedením školy. 

 Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

 vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 



 Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. 

 Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí 

o tom rodičov. 

 Deťom je zakázané nosiť do školy akékoľvek drogy a omamné látky. 

 

6. Podmienky zaobchádzania s majetkom ŠKD 

 Deti šetria majetok ŠKD (hračky, knihy, nábytok). Ak niečo poškodia, alebo zničia, 

rodičia musia vec opraviť, nahradiť, alebo zaplatiť. 

 Deti sú povinné šetriť elektrickou energiou, vodou, toaletným papierom, papierovými 

utierkami a mydlom. 

 Mobilný telefón je možné použiť iba so súhlasom vychovávateľky. 

 Nájdené cudzie veci odovzdá dieťa vychovávateľke. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 Dodržiavanie poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD. 

 Správanie dieťaťa bude prerokované podľa závažnosti priestupku s rodičmi, prípadne 

vedením školy za: 

- porušovanie poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach 

- použitie hrubého alebo vulgárneho výrazu 

- manipulácia so zapnutým mobilným telefónom po upozornení 

- krádež, závažné porušenie poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského 

            majetku 

- hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom školy 

 Vylúčenie zo ŠKD za: 

- závažné porušenie vnútorného poriadku ŠKD a BOZ 

- ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí 

 

 

 


