
 

 

 

 

 

Školský poriadok ŠKD  
pri ZŠ Námestie mladosti 1 Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riaditeľka Základnej školy Námestie mladosti 1 Žilina PaedDr. Janka 
Kamenská Halečková, na základe Zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej 
správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o 
školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre 
voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov vydáva tento Školský poriadok pre 
ŠKD. 

 

 
V pedagogickej rade prerokovaný dňa:         22.1.2019 

V rade školy prerokovaný dňa:  

Platnosť od:                                                              01.  02.2019 

 

 

 

 



I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Školský klub detí (ďalej len „klub“) je zariadenie, ktoré je súčasťou 
základnej školy. Plní úlohy v čase mimo vyučovania. Riadi sa danými 
pravidlami, ktoré sú vypracované v Školskom poriadku ŠKD. Školský 
poriadok je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy a je vypracovaný 
a prispôsobený v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy. 

 

 Legislatíva 

Klub je legislatívne upravený § 2 a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 
Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 
centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej 
praxe. 

 
 

II. RIADENIE A ORGANIZÁCIA  

1) Klub je zriadený ako súčasť základnej školy. 

2) Klub riadi riaditeľ školy. 

3) Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje a za jej priebeh 
zodpovedá vychovávateľ v súlade s plánom činností. 

4) Podľa  počtu prihlásených  detí na pravidelnú dochádzku riaditeľ 
školy určuje počet oddelení klubu aj detí v nich. 

 
 

III. PRIJÍMANIE DETÍ 

1) Deti sa do klubu prijímajú vždy na celý školský rok 
prostredníctvom písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla 
pri zápise do školy alebo do 12. 09. príslušného školského roka. 
Na základe tejto žiadosti vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí 
pre každé dieťa. 

2) Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého 
dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí. 

3) Dieťa je možné odhlásiť z klubu taktiež prostredníctvom písomnej 
žiadosti, minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom nového 
mesiaca. 

 
 
 



IV. PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH 
ZÁSTUPCOV 

 Dieťa navštevujúce ŠKD má právo: 

 oboznámiť sa so Školským poriadkom ŠKD; 

 má všetky práva z "Deklarácie práv dieťaťa" upravené v rámci 
slovenskej legislatívy; 

 má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, 
možnosti, nadanie a zdravotný stav; 

 má právo na slobodu myslenia a prejavu, zúčastňovať sa na 
všetkých akciách organizovaných klubom; 

 má právo na prístup k informáciám, ktoré zabezpečujú jeho 
morálny i sociálny rozvoj; 

 má právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v 
zdravom životnom prostredí; 

 má právo využívať všetky priestory a materiálne vybavenie 
oddelenia a klubu. 

 

 Dieťa navštevujúce ŠKD je povinné: 

 neobmedzovať svojim konaním práva ostatných  detí a 
pedagógov v klube; 

 dodržiavať Školský poriadok ŠKD a ďalšie vnútorné predpisy 
klubu; 

 chrániť pred poškodením majetok klubu; 

 konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 
zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na 
výchove a vzdelávaní v klube; 

 rešpektovať pokyny vychovávateľa  klubu; 

 udržiavať poriadok v priestoroch klubu a pri poškodení majetku 
škodu nahlásiť vychovávateľovi. 

 

 Práva a povinnosti zákonných zástupcov: 

 zákonný zástupca dieťaťa má právo informovať sa o správaní 
sa svojho dieťaťa u vychovávateľa; 

 má právo vznášať pripomienky a podnety k práci v klube 
v súlade s upravenými pravidlami týkajúcimi sa vzájomnej 
komunikácie;  

 má povinnosť poskytnúť vychovávateľovi  pred nástupom do 
klubu osobné údaje dieťaťa, informácie o zákonných 
zástupcoch dieťaťa v rozsahu určenom školským zákonom; 



 má povinnosť v prípade akýchkoľvek žiadostí informovať aj 
druhého zákonného zástupcu, najmä u rozvedených rodičov; 

 má povinnosť včas platiť poplatok za ŠKD, na základe žiadosti 
má rodič právo na vyrovnanie poplatku za ŠKD; 

 má povinnosť dodržiavať pravidlá prevádzky ŠKD aj jeho 
organizačné zmeny počas školského roka; 

 má povinnosť nahlásiť akúkoľvek zmenu v rodinných pomeroch, 
kontaktoch...; 

 má povinnosť čítať oznamy v slovníku ŠKD, nahlásiť zmeny o 
príchodoch a odchodoch detí, nemôže chodiť do triedy; 

 má povinnosť oboznámiť vychovávateľa o zdrav. stave dieťaťa 
vrátane krátkodobých zdrav. oslabení. 

 má povinnosť dodržiavať vnútorné pravidlá školského 
zariadenia pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa z ŠKD 
 
 

V. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ PORIADOK KLUBU 

1) Klub je v prevádzke po celý školský rok, počas pracovných dní od 
6.00 do 17.30 hod. Príchod detí do ranného klubu je upravený 
nasledovne: od 6.00 hod. do 7.15 hod. Deti, ktoré prídu po 7.15 
hod. čakajú do 7.25 hod. pred vestibulom na otvorenie školy. 

2) Preberanie detí z klubu v popoludňajších hodinách je upravené 
nasledovne: od 14.30 do 15.00 hod. sa deti nevyvolávajú 
a neuvoľňujú z dôvodu organizovanej činnosti. V iných termínoch 
platí ľubovoľné uvoľňovanie detí z klubu.  

3) Počas školských prázdnin je klub v prevádzke podľa potrieb 
zákonných zástupcov, pokiaľ sa neprihlási minimálne 12 detí. 

4) Klub sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou Výchovného 
programu ŠKD. 

5) Ranné a popoludňajšie služby zabezpečujú pani vychovávateľky 
podľa organizačného poriadku školy a podľa úväzkov platných na 
daný školský rok. 

6) Prechod detí do oddelení klubu a na iné záujmové činnosti 
zabezpečuje príslušný vyučujúci, alebo lektor záujmového útvaru. 

 

 Dochádzka 

1) Dochádzku žiakov do klubu, čas a spôsob odchodu uvedie 
zákonný zástupca na zápisnom lístku. V prípade rozvedených 
rodičov musí byť preberanie detí z klubu aj všetky zmeny 
vyznačené na zápisnom lístku v súlade s rozhodnutím súdu a 



podpísané obidvoma rodičmi. Zmeny v dochádzke a v spôsobe 
odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. 

2) Vychovávateľ mimoriadne uvoľní dieťa z klubu len na základe 
písomného oznámenia zákonného zástupcu. 

3) Spôsoby odchodu detí z klubu :  

 osobne so zákonným zástupcom; 

 s osobou poverenou v zápisnom lístku; 

 s osobou poverenou zákonným zástupcom na základe 
písomného vyžiadania; 

 samostatne. 

4) V rámci ročného plánu práce školy má klub naplánované rôzne 
celoklubové akcie a aktivity. Rodičia aj deti sú vopred písomnou 
formou oboznámení s termínom konania aj s organizáciou 
konkrétnej akcie.   

Pokiaľ rodičom (zákonným zástupcom) dieťaťa z rôznych dôvodov 
nevyhovuje termín a čas konania konkrétnej hromadnej akcie, má 
možnosť vyzdvihnúť si svoje dieťa z klubu do vymedzeného času 
odchodu na danú akciu. Ďalšia možnosť je vyzdvihnúť si dieťa 
priamo z danej akcie (po dohode s konkrétnou pani 
vychovávateľkou). 

5) Ak rodič alebo osoba poverená prevzatím dieťaťa z klubu príde 
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, dieťa mu 
nebude odovzdané. Následne bude volaný druhý zákonný 
zástupca, prípadne ďalšia osoba, ktorá je písomne poverená 
prevzatím dieťaťa, prípadne polícia. V prípade nedodržania 
postupu sa bude postupovať v súlade so zákonom. 

 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1) Klub sa riadi plánom výchovno-vzdelávacích činnosti (ďalej len 
„VVČ“), ktorý je súčasťou Výchovného programu ŠKD. Tieto VVČ 
tvoria rekreačné, odpočinkové činnosti (vrátane tematických 
oblastí výchovy, ďalej aj „TOV“) a príprava na vyučovanie. Sú to 
organizačné formy, ktoré nie sú striktne časovo ohraničené 
a môžu sa prelínať v závislosti od rôznych faktorov (harmonogram 
stravovania, počasie, príležitostné akcie...). Realizujú sa 
prostredníctvom TOV tak, že každá z určených oblastí sa 
vystrieda najmenej raz v priebehu dvoch týždňov a je limitovaná 
cieľovým zameraním. Príprava na vyučovanie je realizovaná 
denne (okrem jedného dňa v týždni, ktorý je určený ako rekreačný 
deň). Je v kompetencii vychovávateľa, na základe vyššie 



spomenutých faktorov, v dennom režime upraviť (prispôsobiť) 
časové rozvrhnutie jednotlivých VVČ. 

2) Za úroveň výchovno-vzdelávacej práce v oddelení klubu 
zodpovedá vychovávateľ. 

3) V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom 
a cvičením vychovávateľ umožňuje deťom čo najviac voľného 
času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu. 

4) V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov 
starostlivo vypracujú úlohy a formou didaktických hier si opakujú 
a utvrdzujú učivo. 

5) V rámci činnosti klubu sa organizujú rôzne kultúrne a iné 
podujatia. Vstupné na tieto podujatia hradia rodičia. Na záujmovú 
a rekreačnú činnosť sa využívajú  špeciálne herne, ihriská a iné 
objekty školy. 

6) Súčasťou VVČ je aj stravovanie. Deti prichádzajú do jedálne 
organizovane s vychovávateľom, slušne sa správajú a správne 
stolujú. Po skončení obeda všetky deti odchádzajú z jedálne 
spoločne. Platbu za stravu si zabezpečujú rodičia v zmysle 
pokynov vedúcej školskej jedálne. 

7) V rámci pracovno-technickej činnosti je pravidlom, že 
vychovávateľ v spolupráci s deťmi vytvorí a prezentuje  minimálne 
1 výrobok týždenne v každom oddelení. 
 

 

VI. STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ 

1) Za bezpečnosť detí  počas celého pobytu v klube zodpovedá 
vychovávateľ. 

2) Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný 
preukázateľne (zápisom do triednej knihy) poučiť deti 
o bezpečnosti. 

3) V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, má 
povinnosť oznámiť ho vedeniu školy, rodičom dieťaťa, napísať 
o ňom záznam a ohlásiť ho koordinátorovi BOZP. Ak zistí 
u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov. 

4) Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do klubu je 
zakázané. Pri porušení nariadenia škola nenesie za stratu resp. 
poškodenie zodpovednosť. 

5) Dieťa musí priniesť do oddelenia hygienické potreby a musí mať 
prezuvky. 



 

 

VII. PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ZA POBYT DIEŤAŤA V ŠKD 

Podľa VZN č.8/2018 mesta Žilina od 01. 06.2018 mesačný príspevok na 
každé dieťa navštevujúce klub je 10,00 €, za každé ďalšie dieťa v rodine  
platí 5 €. Platby je potrebné uhrádzať pravidelne najneskôr do 6-ho dňa 
v mesiaci na číslo účtu:  
SK82 5600 0000 0003 0454 0006. 

  

 Možnosť uskutočnenia platby: 

a) Pri vložení hotovosti priamo v banke alebo šekom na pošte:  

 VS (variabilný symbol): mesiac a rok platby (napr. 092017…) 

 Doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa a trieda  

b) Pri prevode z účtu na účet alebo trvalom príkaze:  

 VS (variabilný symbol): mesiac a rok platby (napr. 092017…) 

 Špecifický symbol: dátum narodenia dieťaťa  

 Doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa a trieda 
 

1) Na základe žiadosti rodiča môže riaditeľ školy znížiť príspevok za 
klub po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi. 

2) Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v klube hradí zákonný 
zástupca elektronicky. Na základe usmernenia riaditeľa školy sa 
uhrádza nasledovne: v termínoch(mesiacoch) max. 9 – 12, 1 – 6 
príslušného kalendárneho roka. 

3) Poplatok sa hradí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi 
v klube. 

4) Ak rodič odhlási dieťa z klubu v priebehu mesiaca, nemá nárok na 
vrátenie poplatku. 

5) Zákonný zástupca finančne prispieva podľa potreby a podľa plánu 
práce na príslušný školský rok na činnosť klubu: 
a) kultúrne podujatia v rámci klubu; 
b) pomoc pri zabezpečovaní materiálno-technických pomôcok 

pre činnosť s deťmi. 
 

 Osobitný vnútorný predpis 

Poplatok za klub nemusí byť uhradený, ak dieťa nenavštevuje klub 
minimálne  jeden kalendárny mesiac z dôvodu: 
a) dlhodobej PN; 
b) liečenia; 
c) závažného rodinného problému. 



V prípade a) a b) musí byť neprítomnosť ospravedlnená lekárskym 
potvrdením, v prípade c) čestným prehlásením rodiča (zák. zástupcu) 
 
 

VIII. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

1) Dodržiavanie Školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti 
zapísané do klubu. 

2) Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, 
agresívne správanie sa voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým 
môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, 
alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z 
niektorých činností klubu alebo z klubu, najmä ak by tým mala byť 
zaistená jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov. O 
vylúčení dieťaťa z klubu rozhodne riaditeľ školy po 
predchádzajúcej  konzultácii v pedagogickej rade. Umiestnenie 
dieťaťa v klube nie je nárokované. 

 Postup pri vylúčení dieťaťa zo ŠKD: 

1. Písomné napomenutie vychovávateľom: 

 porušovanie Školského poriadku ŠKD aj po verbálnych 
upozorneniach; 

 nerešpektovanie pokynov vychovávateľa; 

 hrubé alebo vulgárne správanie sa voči iným deťom; 

 verbálne  obťažovanie, šikanovanie. 
  

2. Pokarhanie riaditeľom školy: 

 závažné porušenie Školského poriadku ŠKD, úmyselné 
poškodenie školského majetku; 

 hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom 
školy; 

 pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí 
vychovávateľom.  

 

3. Vylúčenie zo ŠKD: 

 závažné porušenie Školského poriadku ŠKD a BOZ; 

 ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí; 

 pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní 
riaditeľom školy. 
 

Vychovávateľka má právo vylúčiť dieťa z klubu aj v prípade 
opakovaných oneskorených platieb (min. 2 – 3 mesiace), resp. 
neplatenia príspevku za pobyt dieťaťa v klube (min. 1 mesiac).  
 



Na vzájomnú komunikáciu vychovávateľa a zákonného zástupcu slúži 
slovník ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca neskontroluje oznamy a  
zápisy v slovníku do troch dní (príp. dieťa nebude mať slovník k dispozícii), 
vychovávateľ môže oznamy napísať aj do žiackej knižky. 
 
 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Vychovávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť deti a ich 
zákonných zástupcov s obsahom Školského poriadku ŠKD. 

2) Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy. 

Školský poriadok ŠKD bol schválený 22.1.2019, s účinnosťou od 
1.2.2019 

 Ruší sa Školský poriadok ŠKD s dodatkami schválený 31. 08. 2017 
a s nadobudnutou platnosťou 01. 09. 2017. 

 
 
 

V Žiline, 18.1.2019                         PaedDr. Janka Kamenská Halečková 
                                                                            riaditeľ školy 
  



Dodatok č.1 
 

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.201/2019 Z. z. o priamej 

výchovno – vzdelávacej činnosti , ktoré nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 

2019 sa znížil základný úväzok vychovávateľa  na 25 hodín. 

 

Z tohto dôvodu sa mení obsah Školského poriadku ŠKD v časti  V. Prevádzka 

a vnútorný poriadok klubu  nasledovne:  Klub je v prevádzke po celý školský 

rok, počas pracovných dní mimo dni školských prázdnin od 6.00 do 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 26. 08. 2019                           PaedDr. Janka Kamenská Halečková 

                                                                                       riaditeľ školy 

 


