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I. Úvodné ustanovenie 

 
Školský poriadok školského klubu detí (ďalej ŠKD ) je základnou organizačnou a pracovno- 

právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je na základe vyhlášky MŠ SR č. 

306/ 2009 z.z. o školskom klube detí. ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy v čase 

mimo vyučovania. 

 

II. Riadenie a organizácia ŠKD 
 

1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa školy. 

2. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov. 

3. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, 

záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným a schváleným 

výchovným programom ŠKD a plánom práce ŠKD. 

4. Vychovávateľky ŠKD sú členkami metodického združenia (MZ), ktorého činnosť usmerňuje a 

riadi vedúca MZ. Sú členkami pedagogickej rady školy. 

5. Vedúca MZ sa zúčastňuje pracovných porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný 

chod ŠKD.  

 

III. Prevádzka ŠKD 
 

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

denne od 6.00 hod. do 17.00 hod. 

2. V prípade záujmu môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas vedľajších a hlavných 

prázdnin. 

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

 

6.00- 7.45 Ranné schádzanie (odpočinok, spoločenské hry, hry s hračkami,  čítanie a 

pozeranie rozprávok, individuálne hry podľa výberu detí). O 7.45 pod 

dozorom vychovávateľky odchod detí do tried. 

11.35- 12.45 Hygiena, obed. 

12.45- 13.15 Odpočinková činnosť. Odpočinkové a relaxačné hry (ilustrácie,stolové hry, 

dramatické improvizácie, pozeranie detských kníh a časopisov, hry na koberci, 

hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry). 

13.15- 14.00 Tematická oblasť výchovy (spoločensko- vedná záujmová oblasť, prírodo- 

enviromentálna oblasť, esteticko- výchovná oblasť, pracovno-technická 

oblasť, telovýchovná a športová oblasť). 

14.00- 15.00 Rekreačná činnosť (výdatné pohybové aktivity,  ktoré deti vykonávajú podľa 

možnosti vonku na školskom dvore, na ihrisku, na preliezkách. V prípade 

nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových hier). 

15.00- 15.15 Olovrant. 

15.15- 15.45 Vzdelávacia oblasť (didaktické hry, jazykolamy, osemsmerovky, príprava na 

vyučovanie, písanie domácich úloh). 

15.45- 17.00 Spoločenské a stolové hry, voľné hry, kreslenie, odchod detí domov. 
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IV. Zaraďovanie detí 

 
1. Deti sa do ŠKD zaraďujú spravidla na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej 

ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka ( spresnenie do 

15. septembra začínajúceho školského roka). Žiaci 1. ročníka sa do ŠKD zapisujú pri zápise do 1. 

ročníka, prípadne do 15. septembra začínajúceho školského roka. 

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa 

riaditeľky školy. 

3. Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 detí na pravidelnú dochádzku.  

4. Deti sa do oddelení zaraďujú podľa veku a ročníkov. V jednom oddelení môžu byť aj deti z 

viacerých ročníkov. 

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

písomnej žiadosti zákonných zástupcov. 

6. Do oddelenia klubu spolu s ostatnými deťmi možno zaradiť najviac troch žiakov so špeciálnymi 

výchovno- vzdelávacími potrebami. Za každé dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami sa počet detí v oddelení znižuje o dvoch. 

 

V. Dochádzka detí 
 

1. Rozsah dennej dochádzky žiaka, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť 

mimo ŠKD uvedie rodič v zápisnom lístku dieťaťa navštevujúceho ŠKD. Prípadné zmeny v 

dochádzke je povinný oznámiť písomne na osobitnom lístku alebo poslať pre dieťa osobu, ktorá má 

písomné poverenie od rodičov. 

2. Bez písomného súhlasu zákonného zástupcu vychovávateľka nevydá dieťa osobe, ktorá nie je 

uvedená v zápisnom lístku.  

3. Opustiť ŠKD bez dovolenia vychovávateľky je neprípustné. Na telefonické požiadanie rodiča 

nesmie dieťa z ŠKD uvoľniť. 

4. Dieťa, ktoré má v dotazníku uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť s ŠKD 

uvoľnené samé len na základe písomnej žiadosti rodičov. 

5. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením 

mesiaca. 

6. Za príchod detí do ranného klubu detí, ktorý je v čase od 6.00 hod. do 7.45 hod. zodpovedajú 

rodičia. Po 7.45 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7.45 hod. deti v sprievode vychovávateliek 

odchádzajú z ranného ŠKD do svojich tried. 

 

VI.  Výchovno- vzdelávacia činnosť 
 

1. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci- vychovávateľky. 

Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému a kultúrnemu správaniu. 

2. Výchovno- vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného, 

relaxačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v 

oddeleniach ŠKD. 

3. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch (krúžkoch), pričom sa deťom 

umožňuje účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy. 

4. V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru- vychádzkami, športom, pohybovými hrami sa  
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umožňuje deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o 

dobrý telesný vývoj a relaxáciu detí  čase po vyučovaní. 

5. Na činnosť ŠKD sa môžu využívať aj špeciálne učebne, telocvičňa, herňa, počítačová učebňa, 

školský dvor a iné objekty školy. 

6.Súčasťou výchovno- vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Dieťa navštevujúce ŠKD musí 

mať zabezpečenú teplú stravu v ŠJ. Deti organizovane obedujú v školskej jedálni. Prichádzajú do 

jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Dodržujú pokyny vychovávateliek 

a dozorkonajúceho pedagóga. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. 

7. Zakúpenie a nabitie čipových kariet zabezpečujú rodičia. Dieťa prihlasuje a odhlasuje na obed 

rodič, prípadne zákonný zástupca. 

8.V čase pobytu v ŠKD nesmú deti používať mobilný telefón. Použiť ho môžu iba 

v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľky. Ak dieťa poruší Školský poriadok ŠKD 

v súvislosti s používaním mobilného telefónu, vychovávateľka poučí dieťa o jeho priestupku 

a upozorní o tom rodiča alebo zákonného zástupcu. 

 

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

 
1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu detí v ŠKD zodpovedajú vychovávateľky. 

2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried zabezpečuje prechod detí pani učiteľka, ktorá má 

s deťmi poslednú vyučovaciu hodinu. 

4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka 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. 

5. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom 

záznam. Pre účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie rodičov je v 

kancelárii služobný telefón. 

6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov nie je povolené.  

7. Deti majú mať svoje osobné veci ( vrchné ošatenie- vetrovky, kabáty, prezuvky, topánky) 

označené menom pre prípad neúmyselnej výmeny a lebo odcudzenia. 

8. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s 

rodičmi a poisťovňou, s ktorou je uzavretá pre príslušný školský rok poistná zmluva. 

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

vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom školy. 

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

11. Ak zistí vychovávateľka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom 

rodičov. 

12. Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov majú  rodičia vstupovať do budovy školy len vo 

výnimočných prípadoch. 

13. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa 

plne v súlade s pravidlami školského poriadku . Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa 

pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania školského 

poriadku  ŠKD a v prípade ak dieťa ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných deti, môže byť dieťa 

zo ŠKD vylúčené. 
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19. Ak škola nemá dostatočné materiálne, technické a personálne možnosti na zabezpečenie 

individuálnych požiadaviek rodiča a dieťaťa, vedenie školy má právo neprijať dieťa do ŠKD, 

prípadne ho z neho  vylúčiť. 

20. Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie sú v priestoroch 

ŠKD a pri akciách a činnosti v ŠKD zakázané. 

21. Deti majú úctu k majetku a veciam vlastníctva školy a spolužiakov. 

22. Škodu spôsobenú na majetku školy a ŠKD, ktoré spôsobilo dieťa svojvoľne alebo z 

nedbanlivosti je povinný nahradiť zákonný zástupca. 

23. 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 ŠKD. O vylúčení dieťaťa rozhodne 

riaditeľ školy. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované. 

 

VIII.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 

 
1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 Eur mesačne na jedno  dieťa, v zmysle  

aktuálneho VZN Mesta Banská Bystrica. 

2. Rodiny detí v hmotnej núdzi môžu požiadať zriaďovateľa ŠKD o zníženie    poplatku. 

3.   Poplatky za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca nasledovným    spôsobom: 

a) platba 40,- eur za obdobie september, október, november, december musí byť uhradená 

najneskôr do 25.09. príslušného školského roka 

b) platba 30,- eur za obdobie január, február, marec musí byť uhradená v termíne od 1. 1. do 

25. 1. príslušného roka 

c) platba 30,-eur za obdobie apríl, máj, jún musí byť uhradená v termíne od 1. 3. do 25. 3. 

príslušného roka. 

4.  Za každé prihlásene dieťa je rodič povinný uhrádzať mesačný príspevok na     čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou ŠKD. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní ktoré strávi 

dieťa v ŠKD. 

5. Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca nemá nárok na vrátenie . 

       6. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok a boli využité    primerane 

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

ŠKD a to platí aj pre rannú a obednú dochádzku detí do ŠKD. 

 

 

IX.  Záverečné ustanovenie 
 

Školský poriadok ŠKD je záväzný predpis, ktorý usporadúva vzťahy školy k iným inštitúciám a 

ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. 



 

 

Pravidlá bezpečného ŠKD 
 

● Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto 

 

● Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky a lebo pani 

učiteľky 

 

● Dodržujem hygienické zásady 

 

● Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke 

 

● Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu oznámim dôvod pani 

vychovávateľke 

●  

● K vybaveniu ŠKD sa správam šetrne 

 

● S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod 

dohľadom dospelej osoby 

 

● Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, zo žalúziami, oknami a 

ventilmi na radiátoroch 

 

● Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky 

 

● V priestoroch školy, triedy nebehám a správam sa bezpečne 

 

● Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné 

miesto a upracem po sebe 


