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Úvod 

Postavenie školského klubu detí, upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(ďalej „školský zákon“) a vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom 

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

hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, na základnej 

škole výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, 

zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.  

Školský klub detí je zriadený ako súčasť Základnej školy Ružindol. Školský poriadok 

školského klubu detí je vnútorným školským poriadkom a tvorí súčasť pedagogickej 

dokumentácie ŠKD. 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

Riaditeľ Základnej školy Ružindol po prerokovaní v pedagogickej rade a na základe zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) a vyhláška Ministerstva 

školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe vydáva Školský 

poriadok školského klubu detí. 

Školský poriadok je súčasťou vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú deti, 

pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít 

školy. Všetci zamestnanci školy a žiaci školy ho musia dodržiavať. 

Školský poriadok ŠKD je verejne prístupný na internete, v priestoroch zborovne školy, 

v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí a v kancelárii školy. 

  

Článok II. 

Riadenie a organizácia ŠKD 

1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy. 

2. Riaditeľ školy určuje počet oddelení na základe počtu prihlásených žiakov na 

pravidelnú dochádzku, rozhoduje o počte detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD. 

3. V ŠKD je prevádzkový čas schválený riaditeľom školy. 

4. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka/vychovávateľka. 

5. Jedna hodina výchovnej práce v ŠKD trvá 60 min. 



                                                    Článok III. 

                                       Prijímanie detí do ŠKD 

 

O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomne podanej žiadosti 

zákonného zástupcu. V žiadosti zákonný zástupca uvedie aj rozsah dennej dochádzky 

a spôsob jeho odchodu zo ŠKD. Žiadosť o prijatie sa spravidla podáva pri zápise do školy, 

resp. začiatkom školského roka. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov (prvý 

stupeň) základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Je možné prijať dieťa aj 

na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí. 

3. 1. Zaraďovanie detí do oddelení 

 ŠKD sa člení na oddelenia, do ktorých sú deti zaraďované spravidla podľa veku alebo 

tried. Počet oddelení určuje riaditeľ na základe počtu prihlásených detí na pravidelnú 

dochádzku 

 Deti sa do oddelení zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 30. júna 

príslušného kalendárneho roku, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov 

 Oddelenie ŠKD nemusí byť totožné s triedou, v prípade nižšieho počtu prihlásených 

detí v jednotlivých triedach, resp. z organizačných a prevádzkových dôvodov, môže 

byť oddelenie spojené z detí rôznych tried 

 

3. 2. Úhrada za pobyt v ŠKD 

 Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa 

určuje na základe VZN zriaďovateľa obce Ružindol. V školskom roku 2020/2021 

je výška príspevku 10 €. 

 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred 

vždy k 10. dňu príslušného mesiaca na účet školy SK 46 5600 0000 0010 7978 

9001 

 Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa 

strávi v ŠKD 

 V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu 

zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie, resp. zníženie príspevku 

 Po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a po predložení 

dokladu o poberaní dávok v hmotnej núdzi sa môže poplatok znížiť alebo úplne 

odpustiť 

 Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa 

v ŠKD a boli využité všetky primerané spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne 

vedenie školy o vyradení dieťaťa zo ŠKD 

 

 



Článok IV. 

Prevádzka ŠKD 

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

sviatkov. Prevádzkový čas je schválený riaditeľom školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

ŠKD sa uskutočňuje v ranných a popoludňajších hodinách. Je zameraná na činnosť 

oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie. 

ŠKD je v prevádzke v ranných hodinách od 6.30 – 7.30 hod. a v popoludňajších hodinách od 

11.20 – 16.30 hod. 

4. 1 Režim dňa 

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné striedanie 

oddychovej a záujmovej činnosti s činnosťou súvisiacou s prípravou na vyučovanie. 

Časové rozdelenie dňa: 

6:30 – 7:30        Ranný ŠKD 

7:30 - 7:40        Presun detí do tried, na vyučovanie 

 

11.20 – 11.40    Ukončenie vyučovania, hygiena, príprava na obed 

11:40 – 12:20   Obed v zmysle harmonogramu 

12:20 -  12:50   Oddychové a  relaxačné činnosti, hry, pobyt vonku 

12:50 -  13:40   Pravidelné striedanie tematických oblasti výchovy   

13:40 – 14:10   Príprava na vyučovanie (písomná a ústna), didaktické       hry 

14:10 -  15:15   Rekreačná činnosť (pohybové hry, loptové hry, vychádzky...) 

15:15 -  15:30   Individuálne činnosti, úprava oddelení ŠKD a odchod detí domov 

15:35  Odchod detí na školský autobus do Bieleho Kostola 

15:30 – 16:30  Deti z oddelení sa spájajú do zbernej triedy podľa rozpisu, pobyt na školskom 

dvore, pozeranie DVD, hry, kreslenie, čítanie, odchod detí domov 

 

4. 2 Dochádzka do ŠKD 

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu je na základe informácie zákonného 

zástupcu uvedený v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa vedú aj prípadné 

odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny zákonný zástupca 

pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne. Sprostredkované odkazy prostredníctvom 

detí alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a nebudú akceptované. Za príchod dieťaťa do 

ŠKD a odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá zákonný zástupca aj v prípade, že dieťa odchádza, 

resp. prichádza so starším neplnoletým súrodencom. 

4. 3 Ukončenie, prerušenie dochádzky dieťaťa do ŠKD 



Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu dieťaťa. 

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

mesiaca. 

4. 4 Preberanie, schádzanie, rozchádzanie detí 

 Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo ním poverená osoba, ak nie je 

v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu. Zodpovednosť za bezpečnosť 

dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťa 

navštevuje. 

 Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho 

písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe súdu („zákonný 

zástupca“) 

 Pri zmiešanom oddelení za prechod detí do školského klubu zodpovedá učiteľ 

vyučujúci poslednú hodinu. 

 Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť klubu organizuje mimo priestorov školy, 

najvyšší počet, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, je 25. 

 Pri vychádzke, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo budovy školy 

zodpovedá vychovávateľka do ich príchodu pred budovu školy. Ak si to vyžaduje 

náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov ŠKD, zvýši 

sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet 

zúčastnených detí. 

 Z výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej mimo priestorov ŠKD môžu byť deti 

uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, v opačnom prípade 

je rozchod detí v priestoroch ŠKD. 

 Pri nevyzdvihnutí dieťaťa do stanovenej hodiny je rodič alebo zákonný zástupca 

telefonicky upozornený. 

 

4. 5 Organizácia záujmovej/krúžkovej činnosti 

Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania, resp. školskej akcie v čase 

pobytu dieťaťa v ŠKD je za dieťa zodpovedný učiteľ alebo lektor poverený vedením 

aktivity. Jeho zodpovednosť sa začína vyzdvihnutím dieťaťa zo ŠKD a končí sa jeho 

odovzdaním v klube po skončení aktivity. 

  

 

Článok V. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 

5. 1  Organizácia činnosti v oddelení 

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného 

a záujmového charakteru. Je zameraná na vytváranie pokoja, oddychu po školských 

povinnostiach po obede. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v tematických 

oblastiach výchovy a to: spoločensko-vedná, prírodovedno -enviromentálna, 



telovýchovná, zdravotná, športová, esteticko-výchovná (hudobná, výtvarná činnosť), 

vzdelávacia, pracovno-technická. 

5. 2  Organizácia činnosti v jedálni 

Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Stravovanie detí 

zaradených do ŠKD je povinné. Zdravotné problémy týkajúce sa stravovania detí sa riešia 

individuálne, dohovorom školy so zákonným zástupcom. Deti navštevujúce ŠKD obedujú 

organizovane v školskej jedálni pod dohľadom vychovávateliek, dodržujú zásady 

spoločenského správania a stolovania. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa 

správajú, upevňujú svoje samoobslužné a hygienické spôsobilosti. Polievku im naberá 

vychovávateľka. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne 

v sprievode vychovávateľky. 

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

zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti dieťaťa 

Dieťa má právo na  

1. rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu  

2. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie, zdravotný stav  

3. úctu k vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti  

4. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou  

5. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

 6. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu  

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

8. na vyjadrenie svojho názoru v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom 

9. zúčastňovať sa na všetkých činnostiach a akciách uskutočnených v ŠKD 

10. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľky a detí  

Dieťa je povinné  

1. neobmedzovať svojim konaním práva a právom chránené záujmy ostatných osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove  

2. dodržiavať školský poriadok školy, ďalšie vnútorné predpisy školy, ako aj školský 

poriadok ŠKD 

 3. šetriť pred poškodením majetok základnej školy a ŠKD  



4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné pomôcky  

5. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako ani zdravie a bezpečnosť 

ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove  

6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy a ŠKD  

7. oznámiť vychovávateľke v oddelení ŠKD, ak má u seba mobilný telefón, tento 

využívať len po súhlase vychovávateľky ŠKD 

 8. rešpektovať zákaz vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov na mobilný 

telefón alebo iné médium 

9. chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri 

udržiavaní poriadku v ŠKD a jej okolí 

10. ihneď oznámiť vychovávateľke každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém 

11. šetriť a neničiť spoločné hry, stavebnice, elektroniku a vybavenie v oddeleniach. 

Zákonný zástupca zodpovedá za škodu, ktorú dieťa zavinilo. 

  

Článok VII. 

Opatrenia vo výchove 

1. Žiakovi možno udeliť za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin 

pochvalu alebo iné ocenenie.  

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

výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a 

vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže použiť ochranné opatrenie, 

ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania - umiestnením dieťaťa do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy 

bezodkladne privolá: zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, príslušníka PZ SR. O dôvodoch 

a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

Sankcie za porušovanie školského poriadku:  

1. Písomné napomenutie vychovávateľom: 3 krát  

 porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach,  

 nerešpektovanie pokynov vychovávateľa,  

 hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom, 

  verbálne obťažovanie, šikanovanie.  

2. Pokarhanie triednym učiteľom: 1 krát 

  : po konzultácii s rodičom a prerokovaní v pedagogickej rade za opakované menej 

závažné a závažnejšie priestupky voči Školskému poriadku ŠKD (svojvoľné vzdialenie sa 

z oddelenia ŠKD, požívanie alkoholických a tabakových výrobkov, sústavné vyrušovanie, 

opakované používanie vulgárnych slov, ničenie školského majetku, krádež v škole podľa 



rozsahu, nedôstojné správanie voči učiteľom, vychovávateľkám a spolužiakom, ničenie 

životného prostredia v areáli školy  

3.Pokarhanie riaditeľom školy: 1 krát  

 závažné porušenie školského poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského majetku, 

 hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy,  

 pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľom.  

3. Vylúčenie zo ŠKD:  

 závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZP,  

 ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí, 

  pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy. Pozn.: O 

všetkých napomenutiach budú rodičia resp. zákonní zástupcovia informovaní cez žiacku 

knižku, poprípade telefonicky, tiež na rodičovských združeniach triednym učiteľom a pri 

závažných problémoch predvolaním zák. zástupcu do školy – pohovor s riaditeľom, 

vychovávateľkou, o ktorom bude spísaný ZÁZNAM 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

Zákonný zástupca dieťa má právo:  

1. 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  

2. oboznámiť sa so školským poriadkom ŠKD 

 3. byť informovaný o výchovných výsledkoch svojho dieťaťa 

 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní dieťaťa  

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v ŠKD  

2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom 

školy a ŠKD 

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

a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať priebeh na výchovu a vzdelávanie  

4. nahradiť škodu, ktorú dieťa zavinilo  

5. uhrádzať poplatky za dieťa v ŠKD  

6. informovať školu a ŠKD o infekčnom ochorení dieťaťa, resp. rodinných príslušníkov 

žijúcich v jednej domácnosti 



 

Článok IX. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

O bezpečnosti a ochrane zdravia sú deti preukázateľne informované v prvý deň ŠKD 

a priebežne pri konkrétnych aktivitách. O poučení vykoná vychovávateľka záznam v triednej 

knihe oddelení ŠKD. 

Pravidlá bezpečného školského klubu detí: 

 Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto 

 Na obed a z obeda odchádzame v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky, 

ktorá zastupuje 

 Dodržujem hygienické zásady 

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

 Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu/oddelenie, v prípade odchodu oznámim dôvod 

pani vychovávateľke 

 K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne 

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

dospelej osoby 

 Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami a oknami 

 Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky 

 V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne 

 Pri odchode z ŠKD odložím vypožičané hračky a inépotreby na pôvodné miesto 

 Oznam (lístok) od rodičov o neúčasti v ŠKD, o skoršom odchode a pod. odovzdám 

pani vychovávateľke 

 Správame sa k sebe priateľsky. 

 Navzájom si pomáhame. 

 Vždy rozpráva iba jeden 

 Aktívne počúvame pani vychovávateľku. 

 Hry hráme čestne . 

 Lož má krátke nohy. 

 Pri samostatnej práci sa spolieham sám na seba. 

 Vypracovanú domácu úlohu ukážem pani vychovávateľke 

 Naše ruky pomáhajú a neubližujú. 

 Sme zodpovední za to, čo robíme a hovoríme. 

 
 

Článok IX. 

Podmienky zaobchádzania s majetkom ŠKD 

Pri aktívnom využívaní školského majetku dieťa koná vždy tak, aby: 

 Rešpektovalo pokyny vychovávateľky, 

 Manipuláciou neohrozovalo zdravie a bezpečnosť svoju ani iných osôb, 

 Predchádzalo poškodeniu zverených materiálov, pomôcok, zariadení a vybaveniu 

triedy 



 Vhodne používalo pomôcky a pracovné postupy vzhľadom na konkrétnu činnosť, 

 Adekvátne prispôsobilo svoje správanie charakteru činnosti a priestorom, v ktorých sa 

činnosť vykonáva 

 Šetrilo elektrickou energiou, vodou a materiálom 

 Vo svojom okolí udržiavalo čistotu a poriadok 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť plnú výšku škody spôsobenej svojím dieťaťom, 

ktoré vedome nerešpektovalo pokyny vychovávateľky a vyššie uvedené zásady. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

Vychovávateľka je povinná preukázateľne oboznámiť deti a ich zákonných zástupcov 

s obsahom Školského poriadku ŠKD. Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti 

navštevujúce ŠKD. Porušenie Školského poriadku ŠKD je dôvodom na výchovné opatrenie. 

Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy. 

Školský poriadok ŠKD bol schválený dňa 28. 8. 2020 pedagogickou radou a nadobúda 

účinnosť od 1. septembra 2020.  

 

 


