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1. Všeobecné ustanovenia 

 

 

Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ŠKD zabezpečuje pre deti, 

plniace povinnú školskú dochádzku, nenáročnú záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu. Činnosť je zameraná nielen na prípravu na 

vyučovanie, ale aj na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo 

vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. 

 

Práca ŠKD sa riadi vypracovaným výchovným programom, ktorý vymedzuje 

vlastné ciele a poslanie výchovy v plnom rozsahu. 

Výchovný program je prerokovaný v pedagogickej rade a rade školy a po 

schválení uvedený do praxe. 

 

2. Prijímanie detí do ŠKD 

 

 Umiestnenie dieťaťa v ŠKD je podmienené podaním písomnej žiadosti 

o prijatie dieťaťa jeho rodičom alebo zákonným zástupcom. O zaradení do 

ŠKD rozhoduje riaditeľka (-ka)  školy. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 

jeden školský rok a prednostne žiaci nižších ročníkov, ktorých obaja rodičia 

sú zamestnaní. Ak je rodič na rodičovskej alebo materskej dovolenke, takéto 

dieťa bude prijaté do ŠKD v prípade, že zostane v oddelení voľné miesto. 

Riaditeľ školy určí počet oddelení podľa počtu prihlásených detí                         

na pravidelnú dochádzku. Počet detí v oddelení určí riaditeľ školy, ktorej je 

školský klub detí súčasťou, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitných 

predpisov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,              



§ 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach                  

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež). 

Každé dieťa prijaté do ŠKD má zavedený osobný spis dieťaťa v školskom 

klube detí, v ktorom sú uvedené osobné údaje dieťaťa a zákon. zástupcov, ale 

aj predpokladaný rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD počas školského 

roku. 

Vyhlásenie zákonných zástupcov zaväzuje rodičov podpisom plniť 

povinnosti voči sebe, dieťaťu a ŠKD, a tým napomáha vytvárať 

bezkonfliktné vzťahy v štruktúre činnosti školskom klubu. 

 

 

3. Práva a povinnosti detí a ich zákon. zástupcov v klube, 

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickým 

zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy 

 

 

 Oboznámiť sa a dodržiavať školský  poriadok školy a ŠKD. (podpis 

detí, pedagogického  zamestnanca ŠKD) 

 Poskytnúť osobné údaje dieťaťa a základné informácie o zákon. 

zástupcoch pre potreby ŠKD v zmysle §11 ods. 7 školského zákona. 

 V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu z ŠKD predložiť 

doklad o zmene podpísaný rodičom. 

 Písomne vyznačiť odchod dieťaťa podľa pokynov vo Vyhlásení 

zákonného zástupcu (samo, osoba mladšia ako 18 rokov) 

 Mimoriadny odchod z ŠKD oznámiť písomne (dátum, čas odchodu, 

podpis rodiča) 



 Nahlásiť záujmové aktivity mimo školy a spôsob odchodu s presunom 

zodpovednosti. 

 Rodič je povinný upozorniť na osoby, ktoré nesmú vyzdvihnúť dieťa z 

ŠKD. 

 Dieťa má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho zdravotný 

stav, vek, záujmy, nadanie, schopnosti, možnosti v súlade 

s rešpektovaním Práv a povinností dieťaťa (rodič predloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchov. poradenstva a prevencie v prípade 

dieťaťa so špeciál. výchovno - vzdelávacími potrebami) 

 Dieťa má právo na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej 

a etnickej príslušnosti. 

 Rešpektovať pokyny vychovávateľky z dôvodu zaistenia bezpečnosti. 

V prípade agresívneho správania ohrozujúceho kolektív aj samotné 

agresívne dieťa posúdiť a riešiť s vedením školy (možnosť vylúčenia 

bez nároku na umiestnenie) 

 Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za škody spôsobené zjavným 

porušením alebo ignorovaním školského poriadku a nerešpektovaním 

usmernení vychovávateľky ŠK. 

 Zákonný zástupca svojím konaním podporuje jednotu výchov. 

pôsobenia školy a rodiny. 

 Dieťa alebo zákon. zástupca má právo a povinnosť informovať 

vedenie školy v prípade porušenia práv dieťaťa (vychovávateľkou), 

alebo v prípade ohrozenia zdravia, hygieny, bezpečnosti telesného 

a duševného zdravia, morálneho vývinu dieťaťa. 

  

 

 

 

 



4. Prevádzka a vnútorný poriadok klubu 

 

    A. Riadenie a organizácia  ŠKD 

 

 Školský klub detí riadi riaditeľka školy. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka. 

 

B. Prevádzka ŠKD 

 

Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného 

pokoja a štátnych sviatkov, denne :  

        ranná prevádzka : 06.30 – 07.45  hod.    

        popoludňajšia prevádzka 11.30 – 16.00 hod. 

Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí. 

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

 

 

C. Zaraďovanie žiakov 

 

ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej 

škole, nenáročnú činnosť podľa výchovného programu. Deti sa do ŠKD 

zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky 

podanej zákonnými zástupcami. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. 

Žiaci sú do oddelení zaradení  podľa veku.  

 

 

 

 

 



 

D. Výchovno - vzdelávacia činnosť 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako pravidelná aktivita podľa 

výchovného programu ŠKD. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychového, 

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

uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. Záujmová činnosť sa uskutočňuje podľa plánu 

činnosti v oddeleniach ŠKD, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších 

formách záujmovej činnosti v škole a mimo školy. 

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

umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu 

a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí. 

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

vypracujú úlohy, opakujú učivo a nevyrušujú ostatných. 

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 ŠJ. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonáva 

pedagogický zamestnanec – vychovávateľka. Na záujmovú a rekreačnú činnosť 

ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihriská a iné objekty školy. 

 

E. Dochádzka žiakov 

 

 Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť 

mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke 

a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. 



Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť /ak to nie je 

na zápisnom lístku uvedené/ z ŠKD uvoľnený len na základe písomného 

oznámenia rodičov po naobedovaní. Inak až od 15:00 do 16:00hod. 

Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni 

pred ukončením mesiaca. 

Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 

7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo 

zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.  

 

 

F. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

 

Za bezpečnosť detí počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná 

vychovávateľka. Prechod žiakov do ŠK v rámci školy zabezpečuje príslušná 

vychovávateľka. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje 

prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou vyučujúci, ktorý má poslednú 

vyučovaciu hodinu. Počas konania krúžkovej činnosti a nepovinných 

predmetov, vyučujúci preberá deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a 

po skončení podľa dohody s rodičmi vyučujúci dieťa uvoľní domov alebo 

odovzdá vychovávateľke. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka 

povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri činnostiach organizovaných mimo 

objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. V prípade úrazu 

poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy 

a napíše o ňom záznam. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je 

zakázané. Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD hygienické vrecúško a 

prezuvky. Deti musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, 

topánky/ označené , pre prípad odcudzenia. Straty z priestorov ŠKD u 

poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci 



s rodičmi a vedením školy. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo 

objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred 

objektom ŠKD. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe 

písomného súhlasu rodičov. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa  nevoľnosť, 

prípadne teplotu oznámi to rodičom. 

 

G. Príspevok  na  úhradu  za  pobyt dieťaťa v ŠKD   

 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD určí 

všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. 

Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD uhrádza zákonný zástupca podľa pokynov 

vychovávateľky. 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.  Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje podľa 

pokynov vychovávateľky. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený 

príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné 

spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z 

klubu. 

 

 

5. Pravidlá bezpečného ŠKD 

 

1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto. 

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo 

pani učiteľky. 

3. Dodržujem hygienické zásady. 

4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani 

vychovávateľke. 



5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim 

dôvod pani vychovávateľke. 

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne. 

7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, 

pod dohľadom dospelej osoby. 

8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami a oknami. 

9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky. 

10. V priestoroch školy nebehám , správam sa bezpečne. 

11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na 

pôvodné miesto. 

12. Nesmiem odísť zo ŠKD skôr, ale rešpektujem čas odchodu podľa 

rozhodnutia rodiča. 

13. Moja neprítomnosť musí byť ospravedlnená. Ospravedlnenie 

odovzdám vychovávateľke a po uvoľnení odchádzam podľa žiadosti 

rodiča. 

14. V školskej jedálni sa správam slušne, nehlučne, bezdôvodne nebehám 

po jedálni, dbám na usmernenia dozoru. 

15. Po naobedovaní odložím použitý riad na určené miesto a svoje miesto 

pri stole zanechám čisté. 

16. Riadim sa harmonogramom krúžkovej činnosti. Odchod hlásim 

vychovávateľke. 

17. Všetky neobyčajné, alebo podľa môjho zváženia nebezpečné, najmä 

zdravie ohrozujúce okolnosti, nahlásim vychovávateľke. 

18. Nerešpektovanie pokynov pedagogických zamestnanca ŠKD, 

agresívne správanie alebo konanie, ktorým ohrozujem seba alebo 



bezpečnosť iných detí, môže byť podnetom pre vylúčenie, ukončenie 

dochádzky do ŠKD. 

19. Zodpovedám za spôsobené škody v priestore ŠKD. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 

Tento poriadok je otvoreným dokumentom a je možné prispôsobenie 

reálnym podmienkam formou dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 ................................. 

Vo Veľkých Kostoľanoch, 23.08.2017                               Mgr. Ľ. Koreňová 


