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VNÚTORNÝ   PORIADOK   ŠKOLSKÉHO   KLUBU   DETÍ 

I. Riadenie a organizácia ŠKD 

1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy, v presunutej právomoci poverená zastupujúca 

riaditeľa školy. 

2. Počet oddelení v ŠKD určuje riaditeľka školy podľa počtu prihlásených žiakov. 

3. V jednom oddelení môže byť najviac 25 detí.. Do oddelenia sa zaraďujú najviac traja žiaci 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za každého takéhoto žiaka sa počet detí 

v oddelení znižuje o dvoch. 

4. Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť 

o prijatie sa podáva spravidla pri zápise do školy, prípadne v prvý školský deň. 

5. Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do ŠKD, ak o to písomne požiada jeho 

zákonný zástupca. 

 

II. Prevádzka ŠKD 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych 

sviatkov, denne od 11,15 do 15,30 hod. 

2. Podľa potreby zákonných zástupcov, najmenej však 12 detí , je ŠKD v prevádzke aj počas 

vedľajších školských prázdnin. 

3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD. 

 

III. Zaraďovanie žiakov 

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, a to v prvý deň školského roka na 

základe odovzdanej vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. 

2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú 

dochádzku. 

3. Do ŠKD možno prijať aj dieťa na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v oznámení 

o prijatí, a to len vtedy, ak počet detí v oddelení nebude vyšší ako 25. 

4. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku, prípadne triedy. 

5. Ak je počet detí prihlásených len na jedno oddelenie vytvorí sa zmiešaná skupina. 
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IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi výchovným programom, prerokovaným 

pedagogickou radou a radou školy. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách / na požiadanie 

rodičov/ inak len v popoludňajších hodinách počas pracovných dní. 

3. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné striedanie 

oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie. 

4. Na organizovanie oddychových aktivít možno zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti 

ŠKD sezónne činnosti zo súhlasom zákonného zástupcu. 

5. ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase. 

6. ŠKD vytvára také podmienky, aby malo každé dieťa priestor rozvíjať svoje nadanie, talent 

a záujmy. 

7. ŠKD rozširuje vedomosti a poznatky žiakov. Po dohode s rodičmi ich vedie k samostatnosti 

pri plnení povinností súvisiacich s prípravou na vyučovanie. 

8. Svoju činnosť ŠKD zameriava na upevňovanie pravidiel slušného a disciplinovaného  

správania sa detí, zásad kultúrneho stravovanie sa v školskej jedálni, dodržiavanie 

hygienických návykov. 

9. ŠKD umožňuje žiakom čo najviac voľného času venovať pohybu a pobytu na čerstvom 

vzduchu. 

10. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú špeciálne učebne : telocvičňa, učebňa 

v prírode, multimediálna učebňa, ihriská a preliezačky a podľa potreby aj iné objekty školy. 

 

V. Dochádzka žiakov do ŠKD  

1. Každé prihlásené dieťa do ŠKD prichádza do oddelenia po skončení vyučovania s pani 

vychovávateľkou. Žiakov 1. -4. Ročníka odovzdá vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

v triede poslednú vyučovaciu hodinu. 

2. Do ŠKD prichádza dieťa po chodbe a schodišti po pravej strane, obuv, vrchný odev 

a školskú tašku si po príchode odkladá na určené miesto. 

3. Z pobytu v ŠKD je dieťa ospravedlnené len na základe písomného vyjadrenia zákonného 

zástupcu. 
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4. Spôsob a čas odchodu dieťaťa prijatého do ŠKD je uvedený v osobnom spise dieťaťa. 

V ňom sú uvedené aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu. Všetky ďalšie 

zmeny oznamuje zákonný zástupca p. vychovávateľke písomne. 

5. Počas pobytu dieťaťa v ŠKD nesmie svojvoľne odísť z areálu školy ani z oddelenia. 

6. Záverečná činnosť je do 15,30 hod, do vtedy je povinný rodič prísť si po svoje dieťa. 

7. Správanie sa detí v ŠKD sa riadi nasledujúcimi zásadami: 

 K p. vychovávateľke ako k ostatným zamestnancom školy sa správaš zdvorilo, pri 

stretnutí ich pozdravíš. 

 Pri stretnutí s kamarátmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Staršie deti sú vzorom 

v správaní mladším. Spory rieš bez použitia fyzickej sily a dohovor sa s nimi priateľsky. 

Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni, zavolaj pomoc dospelého. 

Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry. 

 V areáli školy máš zakázané používať mobilný telefón. 

 Do ŠKD nenos predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie ostatných detí. Tiež 

nenos väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety. Za ich stratu a odcudzenie ŠKD 

nezodpovedá. Nevhodné predmety môžu dieťaťu odobrať p. vychovávateľka a vráti ich 

zákonnému zástupcovi. Ak zistíš, že niektorý kamarát má nevhodné predmety, si 

povinný to oznámiť p. vychovávateľke. 

 Ak sa necítiš dobre, alebo sa zraníš, oznámiš to ihneď pani vychovávateľke. 

 Svoje osobné veci si označ menom, prípadne značkou. Počas sezónnych činností si nos 

vhodné oblečenie, ktoré si v ŠKD prezlečieš. 

 Oddelenie, ktoré navštevuješ, udržuj v čistote a poriadku. Šetri zariadenie ˇASKD 

a ostatné pomôcky – hry, stavebnice, hračky. Ak úmyselne alebo z nedbalosti majetok 

ŠKD poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu nahradiť alebo 

zabezpečiť jeho nápravu. Šetri elektrickou energiou a vodou. 

 Manipulovať s oknami môžeš len na pokyn p. vychovávateľky. Z bezpečnostných 

dôvodov sa nevykláňaj z okien a nevyhadzuj von papiere. Papiere a odpadky odhadzuj 

len do košov. Nemanipuluj s elektrickými zariadeniami vo všetkých priestoroch ŠKD ! 

 Buď pripravený, keď sa Ťa dospelí pýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo 

urobil. 

 Po skončení ŠKD si daj svoje miesto do poriadku, odlož hry a hračky, s ktorými si sa 

hral, odstráň nečistoty. Z ŠKD odchádzaš hneď domov, cestou dodržuj dopravné 

predpisy, v autobuse sa správaj slušne, nekrič, nestrkaj sa, vulgárne sa nevyjadruj. 
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 Stratu svojich osobných vecí ako aj nájdenie iných vecí nahlás p. vychovávateľke. 

 Do ŠJ prichádzaš v sprievode p. vychovávateľky a riadiš sa pokynmi. 

 Nezabúdaš na dodržiavanie zásad kultúrneho stravovania a hygienických návykov.  

 Deťom, ktoré nedodržujú pravidlá vnútorného poriadku, môžu byť udelené výchovné 

opatrenia alebo im môže byť znížená známka so správania podľa zásad vnútorného 

školského poriadku. 

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť 

1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá p. vychovávateľka. 

2. Prechod detí do ŠKD zabezpečuje vychovávateľka. 

3. Ak sú oddelenia vytvorené z viacerých tried, a tie nekončia vyučovanie v rovnakom čase, 

zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľkou, učiteľka, ktorá učí poslednú 

vyučovaciu hodinu. 

4. Na začiatku školského roka, pri hrách, sezónnych a iných činnostiach v ŠKD, je 

vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

5. Dieťa je povinné sa počas pobytu v ŠKD riadiť vnútorným poriadkom  pre deti v ŠKD. 

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy 

a zákonnému zástupcovi, urobí záznam a zapíše ho do knihy úrazov. Kniha úrazov sa 

nachádza v riaditeľni ZŠ. 

7. Dieťa je zodpovedné za svoje osobné veci. 

8. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, telefonicky upovedomí 

rodičov. 

 

VII. príspevok na úhradu za pobyt detí v ŠKD 

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD je 3,50 € za mesiac , realizuje sa priamou platbou 

p. vychovávateľke do 10. dňa v mesiaci. 

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

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

4. Ak je dieťa „v hmotnej núdzi“, riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD. 
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VIII. Pravidlá bezpečnosti školského klubu 

1. Dieťa je povinné si počas pobytu v ŠKD a na činnostiach organizovaných ŠKD chrániť 

svoje zdravie a zdravie kamarátov.  

2. Každé dieťa je povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany, s ktorými bolo 

oboznámené na začiatku školského roka alebo priamo pred začatím sezónnej činnosti. 

3. Dieťa je povinné dodržiavať pravidlá bezpečného správania uvedeného v tomto poriadku 

v bodoch  V. 8 -  správanie sa detí v ŠKD, V. – dochádzka žiakov do ŠKD,  

VI. –starostlivosť o zdravie a bezpečnosť. 

 

 

                         Tento školský poriadok nadobúda účinnosť od 1. septembra 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


