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1. Úvodné ustanovenia   

a. Školský poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou 

školy, ktorá je právnym subjektom.  

b. Školský poriadok ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 

Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného 

času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.  

2. Riadenie a organizácia ŠKD  

 Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi riaditeľ základnej 

školy. ŠKD je zriadený podľa vyhlášky MŠ SR číslo 306/2009 Z. z. o školskom klube 

detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe.  

 Školský klub detí riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci zástupca riaditeľa  školy.  

 Riaditeľ školy určuje počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených detí.  

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD organizuje  vychovávateľka ŠKD.  

 Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť detí školy, činnosť 

oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou na 

vyučovanie a ďalšie formy voľno-časových aktivít detí.  

 Jedna hodina výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD trvá 60 minút.   

 Pedagogický zamestnanec ŠKD (vychovávateľka)  je členom pedagogickej rady. 

Zároveň je členom MZ, ktorého činnosť riadi a usmerňuje vedúci MZ.  

 Vychovávateľka sa zúčastňuje pracovných porád školy, pomáha organizačne 

zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.  

  

3. Prevádzka ŠKD         

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

denne od 11.05 - 16.00 hod.  

 ŠKD sa riadi týždennou skladbou, ktorá je súčasťou výchovného programu ŠKD.   

Režim dňa ŠKD:  

11.05 -12.30   príchod detí do ŠKD, odpočinková činnosť, oddychovo- rekreačná 

činnosť 

12.30 - 13.00    hygiena, obed detí v školskej jedálni  

13.00 – 14.45   relaxačná činnosť, hry a pobyt vonku záujmová činnosť detí  

14.45 – 15.00   hygiena, olovrant 

15.00 - 15.40    príprava na vyučovanie, didaktické hry  

15.40 - 16.00   hry v triede, úprava triedy ŠKD     
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4. Zaraďovanie detí do ŠKD  

 Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky  

podanej ich zákonným zástupcom. 

 O zaradení a vyradení dieťaťa do/z ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.  

 V oddelení sú zaradené deti od 1. až po 5. ročník.  

  

5. Dochádzka detí  

 Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľa, ktorým osobám možno 

dieťa vydať (Zmenu zákonného zástupcu je potrebné dokladovať  súdnym rozhodnutím, 

v súlade so zákonom ).  

 Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na trvalú dochádzku, spôsob a čas jeho 

odchodu z ŠKD domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný 

zástupca na zápisnom lístku, na základe čoho je uvedený v osobnom spise dieťaťa.  

 Všetky zmeny o čase a spôsobe odchodu dieťaťa z ŠKD oznámi zákonný zástupca 

písomne vychovávateľke, ktorá následne zmenu poznačí do osobného spisu dieťaťa.   

 Dieťa, ktoré má na zápisnom lístku a v osobnom spise uvedený odchod domov s 

rodinným príslušníkom, môže byť z ŠKD uvoľnené samé len na základe písomnej 

žiadosti.  

 Dieťa preberá zo školského klubu zákonný zástupca, alebo osoba poverená zákonným 

zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa 

z ŠKD.   

 Zákonný zástupca dieťaťa alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je 

povinný prevziať si dieťa pri vchode miestnosti ŠKD osobne, nie prostredníctvom 

mobilného telefónu.  

 Čakanie detí na rodičov v okolí školy, napr. pred školou, alebo na parkovisku sa 

považuje za samostatný odchod dieťaťa z ŠKD bez sprievodu dospelého. Takýto odchod 

dieťaťa z ŠKD musí byť vopred písomne dohodnutý.  

 Zo ŠKD dieťa nemôže odísť svojvoľne.   

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

ukončením príslušného mesiaca a to písomne, formou žiadosti o prihlásenie, alebo 

odhlásenie, ktorú poskytne vychovávateľka. Pri odhlásení dieťaťa z ŠKD treba  uviesť 

aj dôvod odhlásenia.  

 Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 do 7.30 

hod., zodpovedajú zákonní zástupcovia. O 7.30 hod. deti pod dozorom pedagogického 

zamestnanca odchádzajú do kmeňových tried.   

 Vychovávateľ aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov o činnostiach, ktoré sa 

konajú v ŠKD v čase mimo výchovných činností, mimo školy, zároveň oboznamuje 

rodičov o zmene príchodu detí do školy z návštevy podujatia.  
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 Za odchod detí z ŠKD zodpovedá vychovávateľka, ktorý odovzdá dieťa  zákonným 

zástupcom, alebo iným povereným osobám.  

 V prípade, že dieťa vyzdvihuje z ŠKD jeho súrodenec, ktorý je zároveň žiakom našej 

školy, môže tak učiniť hneď po skončení jeho poslednej vyučovacej hodiny s písomným 

súhlasom zákonného zástupcu. 

  

6. Preberanie detí    

 Počas konania záujmových krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do 

svojej zodpovednosti a po skončení činnosti ich odovzdávajú vychovávateľke.  

 Pri vychádzke, výlete alebo inom podujatí organizovanom ŠKD mimo areálu školy 

zodpovedá vychovávateľka za dieťa až do príchodu do školy. Z miesta konania 

podujatia môže vychovávateľka uvoľniť dieťa iba na základe písomného súhlasu rodiča.  

 Ak dieťa ochorie počas pobytu v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne v čo najkratšej dobe po 

prevzatí oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave.  

 Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 16:00 hod.   

 Vstup rodičov a iných osôb do budovy školy je zakázaný, povoľuje sa len po dohode s 

pedagogickými pracovníkmi v poobedňajších hodinách, len ku priestorom ŠKD.   

 

7. Výchovno-vzdelávacia činnosť  

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonáva pedagogický zamestnanec - 

vychovávateľka.  

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

záujmovú činnosť podľa plánu, zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v 

čase mimo vyučovania.   

 Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje ako pravidelná aktivita podľa 

výchovného programu ŠKD. Je zameraná na činnosti oddychového, relaxačného, 

rekreačného a záujmového charakteru (spoločensko-vedná oblasť, pracovno-technická 

oblasť, prírodovedno-environmentálna oblasť, esteticko-výchovná oblasť, 

telovýchovná, zdravotná a športová oblasť) a na prípravu na vyučovanie. 

 Oddychové činnosti sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné, uskutočňujú sa po 

vyučovaní, resp. po obede.  

 Rekreačné činnosti (vychádzky, športové a pohybové hry) sú plánované tak, aby sa 

umožnilo deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto 

prispieť k ich dobrému telesnému vývoju.  
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 Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, 

krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších 

formách záujmovej činnosti mimo školy.  

 V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov opakujú učivo formou 

didaktických hier, po dohode s rodičmi si  starostlivo vypracovávajú domáce úlohy, 

nevyrušujú ostatných pri práci.  

 V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia.  

 Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využíva aj špeciálna učebňa, počítačová 

učebňa,  školská knižnica, telocvičňa, školské ihrisko a iné objekty školy.   

 Jednotlivé zložky výchovno-vzdelávacej činnosti prispôsobuje vychovávateľka 

poveternostným podmienkam, momentálnej psychickej dispozícii detí  a pod.    

  

8. Dodržiavanie zásad v jedálni  

 Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí v školskej jedálni. Deti 

prichádzajú do jedálne spolu s vychovávateľkou.  

 V jedálni sa dieťa správa slušne, svojim správaním nevyrušuje ostatných stravníkov, 

nebehá, počká kým sa naobedujú aj ostatné deti z jeho oddelenia. Po skončení obeda 

odchádzajú z jedálne deti celého oddelenie spoločne.  

 Odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie v školskej jedálni, ako aj vyplatenie stravy 

zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa.  

 

9. Podmienky zaobchádzania s majetkom  

 Každé dieťa zaradené do ŠKD je povinné šetriť majetok základnej školy, ako aj majetok 

školského klubu detí. Ak dieťa úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy, 

alebo školského klubu, je zákonný zástupca povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu.  

 Papiere, odpadky je dieťa povinné odhadzovať do odpadkových košov, prípadne do 

vriec určených na odpadky.   

 Dieťa je povinné aktívne pristupovať k separácii odpadu, do na to určených zberných 

nádob.  

 Dieťa má zakázané manipulovať s elektrickými zariadeniami, radiátormi, oknami a 

žalúziami.  

 

  

10.  Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí  

 Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, 

prípadne zastupujúci učiteľ.  
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 Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, alebo pedagogický 

asistent. 

 Ak je vytvorené oddelenie z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov učiteľ, ktorý 

má poslednú vyučovaciu hodinu.  

 Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. 

 Dieťa musí mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, bundy, kabáty, prezuvky, topánky) 

označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.  

 Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ  v 

spolupráci s rodičmi a vedením školy.  

 Počas konania záujmových krúžkov, vedúci krúžkov preberajú deti od vychovávateľa 

do svojej zodpovednosti a po skončení činnosti ich odovzdávajú  vychovávateľovi.  

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

 Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo areálu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.  

 Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľ najviac 25 

detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy, 

pedagogického zamestnanca, ktorý sprevádza žiakov spolu s vychovávateľkou. 

 Z miesta konania mimoškolskej akcie môže byť dieťa uvoľnené len na základe 

písomného súhlasu rodičov.  

 Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod. upovedomí o tom rodičov.  

 V prípade úrazu dieťaťa mu poskytne vychovávateľ (alebo zastupujúci učiteľ) prvú 

pomoc, oznámi úraz vedeniu školy, zapíše záznam o školskom úraze do Evidencie 

úrazov a urgentne oboznámi rodičov o úraze dieťaťa. Pri poskytovaní prvej pomoci 

zabezpečí bezpečnosť ostatných detí.  

 Deťom je zakázané nosiť do ŠKD predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie.   

 Používanie mobilných telefónov je v ŠKD povolené len so súhlasom vychovávateľa.  

 Vychovávatelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa 

potreby informovať zákonných zástupcov dieťaťa, triedneho učiteľa a vedenie školy. 

Spolupracujú s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom školy.  

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

každého dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade so Školským poriadkom. 

Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľa.  

 

11.  Práva a povinnosti dieťaťa  

Deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“.  
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Dieťa má právo:   

 na  slobodu myslenia a prejavu,   

 na účasť na akciách organizovaných ŠKD,  

 vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom k jeho vyjadreniu musí byť venovaná 

pozornosť,  

 na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny vývin,  

 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí,  

 na rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu,  

 na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie, zdravotný 

stav,  

 úctu k vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti,  

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou,  

 na úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu,  

 slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami  a záľubami,  

 využívať s usmernením vychovávateľky zariadenie ŠKD počas jeho pobytu v ŠKD.  

 

Dieťa je povinné:  

 počas pobytu v ŠKD  dodržiavať pokyny vychovávateľa a riadiť sa jeho usmerňovaním, 

dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať školský 

poriadok ŠKD,  

 správať sa zdvorilo ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým 

a ku  všetkým návštevám,   

 neobmedzovať svojim konaním práva a právom chránené záujmy ostatných osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove,  

 konať tak, aby neohrozilo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove,  

 chrániť pred poškodením majetok základnej školy a ŠKD,  

 oznámiť vychovávateľovi v oddelení ŠKD, ak má u seba mobilný telefón, tento 

využívať len po súhlase vychovávateľa ŠKD,  

 rešpektovať zákaz vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov na mobilný 

telefón alebo iné médium.  
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12.  Práva a povinnosti zákonných zástupcov  

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:  

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v ŠKD poskytovali deťom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s 

cieľmi výchovy a vzdelávania podľa platných štátnych vzdelávacích programov,  

 byť informovaný o výchovných výsledkoch svojho dieťaťa,  

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní dieťaťa.  

Zákonný zástupca je povinný:  

 oboznámiť sa so školským poriadkom ŠKD,  

 upozorniť na okruh osôb, ktoré môžu, ale aj nesmú vyzdvihovať dieťa z ŠKD,  

 vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v ŠKD,  

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom 

školy a ŠKD,  

 informovať školu a ŠKD o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch 

a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať  dopad na výchovu  

a vzdelávanie,  

 informovať školu a ŠKD o infekčnom ochorení dieťaťa, resp. o infekčnom ochorení 

rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti s dieťaťom,  

 dať svojmu dieťaťu olovrant v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa,  

 nahradiť škodu, ktorú dieťa zavinilo,  

 vybrať dieťa zo ŠKD do 16.00 hod., 

        uhrádzať poplatky za dieťa v ŠKD podľa platného VZN Mesta Hriňová. 

 

13.  Opatrenia vo výchove  

 Dieťaťu možno udeliť za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný 

čin pochvalu alebo iné ocenenie.  

 Ak dieťa svojim správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí alebo narúša 

výchovu a vzdelávanie alebo inak porušuje Školský poriadok, môže mu byť udelené 

výchovné opatrenie v súlade so Školským poriadkom školy. 
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14.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD  

 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je určený zriaďovateľom školy na základe 

VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Hriňová. 

 Z poplatku je krytá časť materiálneho vybavenia oddelenia a niektoré aktivity ŠKD.  

 Rodič je povinný zaplatiť poplatok podľa rozpisu platieb, ktorý je rodičovi doručený 

v tlačenej alebo elektronickej forme. 

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

 Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli 

využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie 

školy o vyradení dieťaťa zo ŠKD.  

 

15.  Záverečné ustanovenia  

1. Školský poriadok ŠKD dopĺňa Školský poriadok Základnej školy s materskou školou, 

Krivec 1355, Hriňová, zmeny a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ 

školy po prerokovaní na pedagogickej rade. 

2. Školský poriadok ŠKD bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 31.08.2022. 

3. Školský poriadok ŠKD nadobúda platnosť dňa  01.09.2022.  

 

 

 

 

  

 

 

           

  

  


