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V Stropkove, 1.9.2018  



 

Poslanie ŠKD 

 

1. Školský klub detí /ďalej ŠKD/ prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného 

času detí. 

2. Orientuje sa na tvorivú aktivitu detí /záujmová činnosť/.  

3. Plní výchovno-vzdelávaciu funkciu. 

4. Zároveň plní aj sociálnu funkciu /počas pobytu žiaka v ŠKD nahrádza rodičov/. 

5. Tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine.  

 

I. Riadenie, organizácia a podmienky pracovnej činnosti ŠKD 

 

1. ŠKD riadi riaditeľ školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ. 

3. Riaditeľ školy určuje počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí.  

4. ŠKD je zriadený podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009. 

5. ŠKD je školským zariadením v rámci školy a plní úlohy v čase mimo vyučovania. 

6. Činnosť ŠKD je zameraná na: 

  - pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru; 

  - rozvoj fyzického a duševného zdravia detí; 

  - na vyučovanie (podľa záujmu rodičov). 

7. Činnosť ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným Výchovným programom ŠKD. 

8. Vychovávateľky ŠKD sú pedagogickí zamestnanci školy, zároveň sú členkami MZ ŠKD, 

ktorého činnosť vedie vedúca MZ ŠKD. Taktiež sú členkami pedagogickej rady.  

9. Vedúca vychovávateľka pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá 

za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.  

10. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút. 

 

A/ Prevádzka ŠKD 

 

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

sviatkov, denne od 6.30 hod. – 7.45 hod.; 11.40 hod. – 16.00 hod. 

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD: 

    6.30 hod. – 7.45 hod. – ranná služba 

    11.40 hod. – 13.00 hod. – obed 

    13.00 hod. – 14.00 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť 

    14.00 hod. – 15.00 hod. – záujmová činnosť (TOV) 

    15.00 hod. – 16.00 hod. – príprava na vyučovanie 

 

B/ Zaraďovanie detí do ŠKD 

 

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti o prijatie 

do ŠKD a zápisného lístka ŠKD podanom ich zákonným zástupcom, najneskôr do 30.6. 

predchádzajúceho školského roka ( spresnenie do 15. septembra začínajúceho školského 

roka). 

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca. 

3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú 

dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. 

4. Do ŠKD možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

 



 

C/ Dochádzka detí 

 

1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu domov, do ZUŠ a na krúžky 

uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke oznamuje zákonný zástupca 

písomne a v zápisnom lístku ich aktualizuje vychovávateľka ŠKD.  

2. Dieťa, ktoré má v zápisnom lístku uvedený odchod domov so zákonným zástupcom alebo 

osobou poverenou zákonným zástupcom, môže byť uvoľnené samo len na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu /nie telefonicky/. Žiadosť musí obsahovať dátum, čas odchodu 

a podpis zákonného zástupcu. 

3. K mimoriadnemu odchodu, t. z. v inom čase, ako je uvedené v zápisnom lístku je potrebný 

osobný súhlas zákonného zástupcu s uvedeným dátumom. Zákonný zástupca tak preberá plnú 

zodpovednosť  za odchod dieťať v inom než v predznačenom čase. V prípade, ak dieťa tento 

lístok nemá, jeho odchod bude ako v čase uvedenom v zápisnom lístku. 

4. Z ŠKD nemôže dieťa odísť svojvoľne.  

5. Dieťa, ktoré neodôvodnene vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní 

alebo 12 dní v mesiaci, alebo nemá zaplatený poplatok ŠKD sa vyradí zo zoznamu. Dieťa, ak 

je len jeden deň v školskom klube je povinné zaplatiť mesačný poplatok ŠKD. 

6. Dieťa môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe 

písomného oznámenia rodičov, inak zo ŠKD odchádza podľa platného režimu ŠKD. 

7. Za dieťa, ktoré do ŠKD nenastúpi, vychovávateľka nezodpovedá. 

8. Za odchod zo ŠKD domov, do ZUŠ a na krúžky bez doprovodu právne zodpovedá zákonný 

zástupca. 

9. Pri sprevádzaní detí do ŠKD a vyzdvihnutí si dieťaťa zo ŠKD sa rodič pohybuje len po 

chodbách a nevstupuje do tried. 

10. Pred vyučovaním alebo krúžkom vychovávateľka odovzdá deti učiteľovi, po vyučovaní 

alebo krúžku deti odovzdá učiteľ vychovávateľke.  

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

vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania podujatia môže 

vychovávateľka uvoľniť dieťa iba na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. 

 

D/ Podmienky zaobchádzania s majetkom 

 

1. Dieťa je povinné šetriť, chrániť a nepoškodzovať majetok školy, ŠKD ani ostatných detí. 

Ak dieťa úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí majetok školy alebo školského klubu je 

zákonný zástupca povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu. 

2. Každé dieťa je povinné udržiavať svoje veci v poriadku. Papiere a odpadky je povenné 

odhadzovať do odpadových košov, prípadne do vriec určených na odpadky.  

3. Manipulovať s oknami a žalúziami a otvárať veľké okná je zakázané.   

 

E/ Bezpečnosť a ochrana zdravia detí v ŠKD 

 

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

2. Ak sú vytvorené výchovné oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po 

dohode s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti. 

4. Pri činnostiach organizovaných mimo objekt školy môže mať vychovávateľka najviac 25 

detí.  

5. S pravidlami BOZP sú deti poučené pred každou akciou organizovanou ŠKD. 

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

o ňom záznam. 

7. Každý žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. 



 

8. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie 

každého dieťaťa počas celého pobytu plne v súlade s pravidlami vnútorného poriadku školy. 

V prípade opakovaného porušenia a nerešpektovania vnútorného poriadku školy v ŠKD môže 

byť dieťa z ŠKD podmienečne vylúčené.   

9. Vrchné ošatenie – bundy, kabáty, prezuvky, topánky majú byť označené pre prípad 

neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.  

10. Dieťa má mať vhodnú obuv na prezúvanie (pevnú, uzatvorenú) a vhodné oblečenie na 

školský dvor.  

11. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u dieťaťa, ktorého zákonný zástupca zaplatil poplatok 

ZRPŠ, vybavuje vychovávateľka v spolupráci s vedením školy a rodičmi. 

12. V prípade ohrozenia života dieťaťa vychovávateľka pomáha zabezpečiť zdravotnícke 

ošetrenie. 

13. Vychovávateľka dbá na dodržiavanie pitného režimu detí (tekutiny si nosia deti z domu). 

14. Pri nevyzdvihnutí dieťaťa v určenú dobu zo ŠKD vychovávateľka počká s dieťaťom 15 

minút, potom po dohode s riaditeľom školy dieťa odovzdá na mestskej polícii. 

 

F/ Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD 

 

1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 4€ mesačne na jedno dieťa. Príspevok za 

dieťa  uhrádza zákonný zástupca vždy do 5.dňa mesiac vopred. 

2. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 15.dni v mesiaci na túto skutočnosť písomne 

upozornený. 

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

4. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie preplatku.  

5. Po predložení dokladov o hmotnej núdzi môže zriaďovateľ školy rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.  

6. Pokiaľ rodič dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky 

primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD 

o vyradení dieťaťa zo ŠKD. 

 

 

 

 

II. Základné pravidlá správania sa deti v ŠKD 

 

Pravidlá správania sa detí vychádzajú zo školského poriadku školy nasledovne: 

 

A/ Práva detí 

 

Dieťa má právo navštevovať ŠKD. 

Dieťa ma právo na vzdelanie a výchovu zameranú na rozvoj jeho osobnosti, rozvoj talentu. 

Dieťa má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ŠKD. 

Dieťa má právo zúčastňovať sa podujatí ŠKD a podieľať sa na ich príprave. 

Dieťa má právo podieľať sa na hodnotení svojej činnosti v ŠKD. 

Dieťa má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor. 

Dieťa má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľky 

a spolužiakov. 

Dieťa má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc vychovávateľky. 

Dieťa má právo stravovať sa v školskej jedálni. 

Dieťa má právo plne využívať zariadenia ŠKD. 

 



 

B/ Povinnosti detí 

 

Do ŠKD má povolený vstup len dieťa, ktoré je do ŠKD riadne prihlásené. 

Dieťa je povinné prichádzať na činnosť ŠKD včas a čisto oblečené. 

Dieťa je povinné dodržiavať vnútorný poriadok školy. 

Dieťa je povinné dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD. 

Dieťa je povinné dodržiavať pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. 

Dieťa je povinné plniť pokyny pedagogických pracovníkov. 

Dieťa je povinné slušne a ohľaduplne sa správať. 

 Pri pobyte vonku sa deti zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto, kde je na nich 

dostatočne vidno, nepreliezajú plot a pod. 

 Pri hrách v ŠKD dieťa nesmie ohrozovať bezpečnosť ostatných detí a musí sa 

vyvarovať konfliktných situácií. 

Na výchovno-vzdelávaciu činnosť si dieťa nosí pomôcky určené vychovávateľkou. 

Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo zdravie ani väčšie sumy 

peňazí alebo veľmi cenné predmety. 

Dieťa môže mať mobilný telefón pri sebe. Počas výchovnej činnosti ho má mať 

vypnutý a uložený v školskej taške. Môže ho použiť iba v odôvodnenom  prípade a so 

súhlasom vychovávateľky.  

V školských priestoroch sa dieťa pohybuje pokojne, nebehá a neskáče zo schodov. 

V prípade, že túto povinnosť nerešpektuje a dôjde k úrazu, vychovávateľka vyvodí z toho 

dôsledky v rámci svojich kompetencií.  

Pri nerešpektovaní pokynov vychovávateľky a nedodržiavaní povinností môže dôjsť 

k ohrozeniu bezpečnosti daného dieťaťa a iných detí v ŠKD, preto zodpovedná 

vychovávateľka je povinná vyvodiť z toho dôsledky v rámci svojej kompetencie. 

 

Vnútorný poriadok ŠKD bol schválený 31.8.2018 na MZ ŠKD a nadobúda platnosť dňa 1. 9. 

2018. 

 

  

 

 

 

V Stropkove 1. 9. 2018     Františka  Pivovarníková 

            vedúca MZ ŠKD 


