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Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

         Riaditeľka Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 910/51 v Trebišove po prerokovaní v 

pedagogickej rade a na základe Zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej 

samospráve, Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle 

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

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov dňom 18.10.2021 vydáva tento školský poriadok pre Školský klub detí pri 

Základnej škole, Ul. M. R. Štefánika č. 910/51 v Trebišove.  

        Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organickou súčasťou Základnej školy M. R. 

Štefánika, č. 910/51 v Trebišove a plní úlohy v čase mimo vyučovania. Školský poriadok ŠKD 

tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach 

a povinnostiach detí v ŠKD, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami, ďalšími zamestnancami školy a školských zariadení a o podmienkach na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  detí, zamestnancov vo výchove a vzdelávaní a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Upravuje vnútorný 

režim, prevádzku a podmienky nakladania s majetkom školy alebo školského klubu detí  v súlade 

s výchovným programom ŠKD.  

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

deti, pedagogickí a prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 

organizovaní voľnočasových aktivít v školskom klube detí. Všetci zamestnanci a deti v školskom 

klube  sú povinní ho dodržiavať.  

Pre zápis dieťaťa do školského klubu detí sa dieťa so zákonným zástupcom rozhodli slobodne. 

Z toho vyplýva, že sa slobodne rozhodli dodržiavať školský poriadok ŠKD. 

 

Článok II. 

Riadenie a organizácia ŠKD 
 

1. ŠKD je v rámci organizačnej štruktúry školy súčasťou útvaru výchovy a vzdelávania školy.  

2. Priamym nadriadeným tohto útvaru je zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň ZŠ, ktorá ŠKD 

riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka školy.  

3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení na základe počtu prihlásených detí na pravidelnú 

dochádzku a rozhoduje o počte detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD, do ktorých sú 

zaraďované deti spravidla podľa veku alebo  tried.  

4. V ŠKD je prevádzkový čas schválený riaditeľkou školy. 

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

6. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizujú vychovávateľky.  
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7. Činnosť ŠKD je zameraná na výchovu mimo vyučovania, ktorá zahŕňa oddych a relaxáciu, 

rekreačné činnosti a prípravu na vyučovanie. 

8. Vychovávateľky ŠKD sú členkami Metodického združenia ŠKD. 

 

 

 

Článok III. 

 Prijímanie detí do ŠKD 
 

1. Deti sa do ŠKD prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

2. O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, o čom vydáva rozhodnutie. 

3. Žiadosť sa spravidla podáva pri zápise do školy, resp. začiatkom školského roka.  

4. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí sú prihlásení na pravidelnú 

školskú dochádzku. V prípade potreby a voľnej kapacity sú deti prijímané do ŠKD aj 

v priebehu školského roka. 

5. V žiadosti zákonný zástupca uvedie aj rozsah dennej dochádzky a spôsob jeho odchodu zo 

školského klubu detí. 

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

kalendárneho roku. 

7. Oddelenie nemusí byť totožné s triedou, v prípade nižšieho počtu prihlásených detí 

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

oddelenie z detí rôznych tried.  

 

 

 

     Článok IV. 

Úhrada za pobyt v ŠKD 
 

1. Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa určuje na 

základe všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa mesta Trebišov.  

2. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

3. Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci, a to 

poštovou poukážkou alebo prevodom na účet školy –                                                     

SK42 0900 0000 0005 5217 4463 

4. Mesačný príspevok sa uhrádza  bez ohľadu na dĺžku a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

5. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť alebo odhlásiť z ŠKD, vždy pred 

ukončením príslušného mesiaca. V prípade, že rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu 

mesiaca, nebude mu príspevok vrátený.  

6. Dieťaťu je možné dochádzku do ŠKD prerušiť na 3 mesiace len zo závažných dôvodov.  

7. Po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a po predložení dokladu 

o poberaní dávok v hmotnej núdzi sa môže poplatok znížiť alebo úplne odpustiť. 
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8. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí v určenom termíne poplatok a neurobí tak ani po 

písomnom upozornení riaditeľky školy, vedenie školy rozhodne o vyradení dieťaťa zo 

školského klubu detí. 

 

 

Článok V. 

Prevádzka ŠKD 
 

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

2. Prevádzkový čas ŠKD je schválený riaditeľkou školy.  

3. ŠKD je v prevádzke počas pracovných dní v týždni v čase mimo vyučovania v ranných 

hodinách od 6:15 – 7:30 hod. a v popoludňajších hodinách od 11:30 hod. do 17:00. hod.  

 

5.1 Režim dňa 

 Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné 

striedanie oddychovej, relaxačnej a rekreačnej činnosti s činnosťou súvisiacou s prípravou 

na vyučovanie. 

 Časové rozdelenie dňa :  

06:15 – 07:30 – ranná služba ŠKD  

07:30 – 07:55 – presun do tried a príprava na vyučovanie 

11:30 – 14:00 – ukončenie vyučovania, obed podľa harmonogramu, oddychové a relaxačné   

činnosti, pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy (TOV) 

14:00 – 15:00 – rekreačné činnosti, pobyt vonku, striedanie TOV 

15:00 – 15:15 – osobná hygiena, olovrant 

15:15 – 16:00 – činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie  

16:00 – 16:30 – oddychové, relaxačné činnosti  

16:30 – 17:00 -  presun detí do zberného oddelenia, odchod detí domov  

 

5.2 Dochádzka dieťaťa do ŠKD (príchod, odchod, preberanie detí) 

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

zákonného zástupcu uvedený v zápisnom lístku a zapísaný v osobnom spise dieťaťa.  

 V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, 

pričom ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi 

oddelenia písomne.  

 Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí alebo na základe telefonátu sú neprijateľné 

a nebudú akceptované.  

 S ohľadom na to, aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže z ŠKD 

odchádzať o 13.00, 14.00, 15.00 hod., od 16.00 do 17.00 bez obmedzenia. 

 Za príchod dieťaťa do ŠKD a odchod dieťaťa zo školského klubu detí zodpovedá zákonný 

zástupca aj v prípade, že dieťaťa prichádza, resp. odchádza so starším neplnoletým 

súrodencom. 
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 Bez písomného súhlasu zákonného zástupcu vychovávateľka nevydá dieťa cudzej 

osobe, prípadne neuvedenej v osobnom spise dieťaťa.  

 Z dôvodu epidemiologických opatrení rodičia nevstupujú do budovy školy, odchod 

dieťaťa nahlásia telefonicky vychovávateľke, alebo si ho vyžiadajú na recepcii školy. 

 

 Neprítomnosť dieťaťa v ŠKD ohlási zákonný zástupca dieťaťa vychovávateľke. 

 Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD (od jeho príchodu až po 

odchod) preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťaťa navštevuje. 

 Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť klubu organizuje mimo priestorov ŠKD, najvyšší 

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

 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. 

 Pri vychádzke, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo budovy školy 

zodpovedá vychovávateľka za deti až do príchodu pred budovu školy. 

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

uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu (ktorý tak zároveň 

preberá za dieťa zodpovednosť), v opačnom prípade je rozchod detí iba v priestoroch ŠKD 

resp. základnej školy. 

 Dieťa nemôže svojvoľne odísť zo školského klubu detí, týka sa to aj iných činností, resp. 

aktivít v ŠKD. 

 Pri nevyzdvihnutí dieťaťa  zo ŠKD najneskôr do 17:00  hod.  je rodič alebo zákonný 

zástupca telefonicky upozornený. Ak ani po upozornení dieťa nevyzdvihne, 

vychovávateľka zavolá políciu a odovzdá im dieťa. O tomto kroku okamžite upovedomí 

rodičov. Následne to bude riešiť riaditeľka školy ako porušenie povinnosti zákonného 

zástupcu. Pri opakovaní situácie bude dieťa zo školského klubu vylúčené. 

 Počas krúžkovej činnosti v škole alebo počas školskej akcie v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, 

je za dieťa zodpovedný učiteľ alebo vedúci krúžku/lektor poverený vedením aktivity. Jeho 

zodpovednosť sa začína vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD a  končí sa jeho odovzdaním 

v školskom klube po skončení aktivity. 

 Prechod detí z prvého a druhého ročníka ZŠ do oddelení ŠKD zabezpečuje 

vychovávateľka. Prechod detí z tretieho ročníka zabezpečuje pedagóg, ktorý mal so žiakmi 

poslednú vyučovaciu hodinu podľa školského  rozvrhu. Deti zo 4. ročníka prichádzajú do 

oddelenia samostatne. 

 Na obed do školskej jedálne chodia deti  v sprievode vychovávateľky. Deti zo štvrtého 

ročníka, ktoré chodia do ŠKD, môžu ísť po vyučovaní na obed do školskej jedálne samy, 

len so súhlasom riaditeľky školy. Za bezpečnosť a slušné správanie v jedálni je 

zodpovedný dozor vykonávajúci pedagóg alebo vychovávateľka.     

 Prevádzka ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách od 6.15 – do 7.30 hod., kedy je 

zabezpečená ranná služba. Na rannú a popoludňajšiu službu je vyčlenená trieda. Tu sa 

stretávajú deti z rôznych oddelení. Za príchod dieťaťa na rannú činnosť zodpovedá  

zákonný zástupca. O 7.30 hod. deti pod dozorom vychovávateľky odchádzajú do tried. 

 Prevádzka popoludňajšej činnosti v oddeleniach je v čase od 11.30 do 16.30 hod. 
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 Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v súlade s výchovným programom 

ŠKD a podľa rozvrhu týždennej činnosti konkrétneho rozdelenia do jednotlivých oddelení 

ŠKD.  

 V čase od 16.30 do 17.00 prichádzajú deti pod vedením vychovávateľky do triedy, kde sa 

uskutočňuje popoludňajšia služba. Tu sa stretávajú deti z rôznych oddelení.   

 Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola, zodpovednosť 

za presun dieťaťa z ŠKD do (napr. ZUŠ, CVČ, športový zväz či oddiel) preberá zákonný 

zástupca, rovnako tak zodpovedá i za návrat do ŠKD a odchod z ŠKD. 

      5.3 Ukončenie, prerušenie dochádzky dieťaťa do ŠKD 

 Ukončenie alebo prerušenie dochádzky dieťaťa do ŠKD sa uskutočňuje na základe 

písomnej žiadosti zástupcu dieťaťa. 

 Dieťa možno v priebehu školského roka odhlásiť alebo prerušiť dochádzku do ŠKD vždy 3 

dni pred koncom mesiaca. 

 

Článok VI. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 
 

    6.1 Organizácia činnosti v oddelení 

           Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na oddychové, rekreačné činnosti 

a činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie v čase mimo vyučovania. Rešpektuje sa 

pravidelné striedanie činností z dôvodu zabezpečenia psychohygieny detí. 

 Oddychová činnosť je zameraná na vytváranie pokoja, oddychu po školských 

povinnostiach po obede (odpočinok na koberci, počúvanie hudby, rozprávky spoločenské 

hry, kreslenie, rozhovor na rôzne témy, tematické hry a iné).  

 Rekreačná  činnosť  slúži na uvoľnenie napätia, upevnenie fyzickej zdatnosti.  Sú to 

činnosti, ktoré umožňujú deťom čo najviac  voľného času tráviť pobytom  a pohybom na 

čerstvom vzduchu  a takto zabezpečovať dobrý telesný rozvoj. Deti sú sústavne vedené 

k dodržiavaniu bezpečnostných pokynov. Rekreačná činnosť  prebieha na  školskom 

dvore, ihrisku, v telocvični a to s ohľadom na počasie. Do rekreačnej činnosti sa zaraďujú 

aktivity ako napríklad pobyt detí vonku zameraný na rôzne pohybové  a loptové hry,  

vychádzky, športové súťaže.  

 Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje  v tematických oblastiach výchovy 

(TOV): spoločensko-vedná, prírodovedno–enviromentálna, pracovno-technická, 

esteticko-výchovná,  telovýchovná, zdravotná a športová - turistická oblasť výchovy.  

Tematické oblasti  zároveň v sebe zahŕňajú  aj ďalšie oblasti výchovy, najmä rozumovú, 

mravnú, ekologickú, dopravnú  a výchovu k rodičovstvu. 

 Plnenie všeobecných cieľov, ktoré sú formulované pre každú tematickú oblasť výchovy, 

sa dosahuje špecifickými cieľmi v konkrétnych výchovno-vzdelávacích činnostiach 

(odpočinková, rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie). V každej výchovno-

vzdelávacej činnosti sa vo výchove mimo vyučovania uplatňuje súbežne viac TOV. 
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Prelínajú sa. Vo vzťahu k príslušnej TOV realizovanej daný deň má vychovávateľ určiť 

špecifický (konkrétny) cieľ k danej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 V rámci  ŠKD sa organizujú aj rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradí zákonný 

zástupca. 

 Príprava na vyučovanie je zameraná na písanie domácich úloh, pričom deti sa vedú 

k samostatnosti, autonómnosti a zodpovednosti za kvalitné plnenie povinností.  Pri 

vypracovávaní zadaných úloh majú zabezpečené vhodné podmienky, pokojné prostredie, 

usmerňovanie, spätnú väzbu o správnosti riešení, kontrolu úloh a individuálny prístup. 

Vychovávateľky rešpektujú pracovné tempo a osobitosti všetkých detí a najmä detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dbajú na dodržiavanie bezpečnostných 

a hygienických návykov napr. správne sedenie pri písaní, organizáciu pracovnej činnosti 

a usporiadania pracovného miesta. V zmiešaných oddeleniach sa kladie dôraz na 

diferencovanie úloh. Pri príprave na vyučovanie sa využívajú veku primerané metódy 

a formy práce, názorné učebné pomôcky, didaktická a výpočtová technika. Okrem 

domácich  úloh sú pravidelne zaraďované didaktické hry, vedomostné súťaže. Prevláda 

pozitívna pracovná atmosféra a empatický prístup k deťom. Výchovno-vzdelávacia 

činnosť v klube je organizovaná formou: 

 pravidelných aktivít, 

 aktivít príležitostného (spontánneho) charakteru, 

 sezónnych činností,, 

 projektových činností 

 oddychových činností 

 rekreačných činností, 

 sebaobslužných činností 

 prípravy na vyučovanie. 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky 

klubu, pričom sa rešpektuje pravidelné striedanie činností z dôvodu zabezpečenia 

psychohygieny detí. 

 

 6.2 Organizácia činnosti v školskej jedálni 

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

 Stravovanie detí zaradených do ŠKD je povinné.  

 Zdravotné problémy týkajúce sa stravovania detí (celiakia, histamínová intolerancia, resp. 

iné diétne stravovanie) sa riešia individuálne dohovorom školy/ vedúcou školskej jedálne 

so zákonným zástupcom.  

 Deti navštevujúce ŠKD obedujú organizovane v školskej jedálni pod dohľadom 

vychovávateliek. 

 Deti z 1., 2., a 3. ročníka idú na obed spolu s vychovávateľkou v čase od 12:00 – 12:30 

alebo od 13:00 – 13:30 podľa rozvrhu v ŠKD. 

 Deti  zo  4. ročníka  môžu ísť  na obed  samostatne hneď po vyučovaní len vtedy, keď 

končia vyučovanie neskôr, ako  druhá skupina detí v ich oddelení. Vtedy sú v školskej 

jedálni  pod dozorom pedagógov vykonávajúcich dozor v ŠJ. Zo školskej jedálne potom 

odchádzajú do svojich oddelení  už samostatne. 
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 Deti dodržiavajú zásady spoločenského správania a stolovania. 

 Do jedálne deti vstupujú čisté, slušne sa správajú, upevňujú sebaobslužné a hygienické 

spôsobilosti. Polievku im naberá vychovávateľka. 

  Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne v sprievode 

vychovávateľky. 

6.3 Organizácia činnosti počas rekreačnej činnosti 

 

 Pobyt detí vonku je organizovaný spravidla od 14.00 do 15.00 hod. V tomto čase sa deti 

z ŠKD neuvoľňujú alebo uvoľňujú sa len výnimočne. 

 Sezónne činnosti (sánkovanie, stavanie snehuliakov, korčuľovanie, plávanie) možno do 

výchovno-vzdelávacej činnosti zaraďovať len so súhlasom zákonného zástupcu 

a zástupkyne poverenej riadením ŠKD. V prípade, že dieťa sa nemôže zúčastniť týchto 

činností, bude pre neho zabezpečená náhradná činnosť. 

 Pre pobyt detí vonku vychovávateľka zohľadní stav počasia a ustrojenie detí. Vždy sa 

najprv presvedčí, či sú deti dostatočne a vhodne oblečené a či v danom priestore nebudú 

deti ohrozené závadou technického charakteru, alebo iným ohrozením (napr. fyzickým, 

zdravotným, hygienickým, morálnym, a iné.). 

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti detí  
           

  Školský zákon deťom, žiakom, ich zástupcom, ako aj školám a školským zariadeniam 

v súvislosti s výchovou a vzdelávaním priznáva určité práva a ukladá určité povinnosti. 

1. Dieťa má právo a povinnosť oboznámiť sa so Školským poriadkom ŠKD,  dodržiavať 

školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a ŠKD. 

2. Dieťa je povinné neobmedzovať svojím konaním  práva ostatných osôb zúčastňujúcich  sa 

výchovy a vzdelávania. 

3. Dieťa má právo a povinnosť konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako 

ani zdravie  a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

4. Dieťa má právo a povinnosť rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a dobrými mravmi. 

 

7.1  Práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa: 

              Deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva, ktoré sú stanovené v „Deklarácii práv dieťaťa“. 

            Dieťa ŠKD má právo: 

 na rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu mimo vyučovania, 

 na výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v štátnom jazyku a  materinskom jazyku 

v rozsahu ustanovenom zákonom, 
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 na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

 na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

 na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním mimo 

vyučovania,  

 na organizáciu výchovy a vzdelávania mimo vyučovania primeranú jeho veku,  

schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

 na pestrú a zaujímavú činnosť, na rozvoj a uplatnenie svojich záujmov, 

 na slušné vyjadrenie svojho želania a pripomienky, 

 na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovnom procese, 

 na rešpektovanie ako suverénnej osobnosti, 

 na možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s vychovávateľkou, s riaditeľkou školy 

a ostatnými zamestnancami školy, 

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

 zúčastňovať sa na všetkých činnostiach a akciách uskutočnených v ŠKD, 

 využívať priestory a zariadenia ŠKD,  

 primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor, želania a pripomienky, 

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

a sexuálnemu násiliu, 

 na slobodnú voľbu výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti v čase mimo vyučovania 

v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a v rozsahu ustanovenom výchovným 

programom, 

 na omyl, 

 na ochranu svojho súkromia, 

 na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateliek, pedagógov a ostatných 

detí v oddelení a v ŠKD, 

 na stravovanie v školskej jedálni, 

 na vypočutie a požiadanie  o pomoc, 

 každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, na pohybové a relaxačné aktivity zabezpečujúce 

striedanie výchovno-vzdelávacích aktivít, 

 spolupodieľanie sa na živote oddelenia. 

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo: 

 na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho  

potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie 

umožňujú. 

7.2 Povinnosti dieťaťa 

Dieťa je povinné: 

 dodržiavať Školský poriadok ŠKD,  rovnako ako vnútorné predpisy školy, 

 šetriť školský majetok a zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne s nimi 

zaobchádzať, 
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 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania v ŠKD, 

 prísť do oddelenia upravené, prezuté, v slušnom a čistom oblečení, bez výstredností, 

prezuvky a vrchné ošatenie nechávať v skrinke, ktorú má pridelenú, 

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

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

 ctiť si ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov ŠKD, správať sa slušne 

k vychovávateľkám a ostatným deťom, 

 rešpektovať pokyny vychovávateliek, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

 správať sa priateľsky a slušne k spolužiakom, 

 nepoužívať vulgárne výrazy, nebiť sa, nenapádať a neurážať spolužiakov, 

 počúvať vychovávateľky a ostatných ľudí v komunikácii, neprerušovať ich v rozhovore, 

správať sa úctivo, rešpektovať ich pokyny,  

 počas činnosti sa riadiť pravidlami denného režimu a vnútornými pravidlami oddelenia, 

 opustiť miestnosť len po predchádzajúcom oznámení vychovávateľke, 

 upratať znečistené priestory oddelenia ŠKD, prípadne školského areálu, nahradiť škodu 

spôsobenú neopatrným a nevhodným zaobchádzaním s majetkom školy/ŠKD, 

 byť vhodne a čisto oblečený, 

 správať sa ohľaduplne a tolerantne k zdravotne postihnutým spolužiakom a byť im 

nápomocný, ak si to vyžaduje situácia, 

 šetriť a neničiť spoločné hry, stavebnice, elektroniku a vybavenie v oddeleniach, zákonný 

zástupca zodpovedá za škodu, ktorú dieťa zavinilo, 

 po príchode do ŠKD uložiť si  školskú aktovku na určené miesto, 

 dodržiavať hygienické zásady, 

 náhlu nevoľnosť alebo zranenie  okamžite ohlásiť  vychovávateľke, 

 nikdy svojvoľne neopustiť triedu, miesto výkonu činnosti, 

 s nožnicami a inými ostrými predmetmi pracovať maximálne opatrne, pod dohľadom 

dospelej osoby, 

 nemanipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami, 

 pri pobyte mimo budovy sa riadiť pokynmi pani vychovávateľky, 

 v priestoroch školy nebehať, správať sa bezpečne, 

 mať mobil uložený vo svojej skrinke,  

 pri odchode zo ŠKD uložiť vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto, zanechať 

po sebe poriadok. 

 

Článok VIII. 

Opatrenia vo výchove 
             Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie 

disciplíny detí  v školskom klube detí.  V zmysle § 58 školského zákona dieťaťu možno 

udeliť. 
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8.1  Pochvaly a iné ocenenia 

Pochvalu alebo iné ocenenie vychovávateľkou - návrh sa udeľuje pred  kolektívom  detí 

v oddelení:   

 za vzorné správanie,  

 vzorné plnenie povinností, zapájanie sa do súťaží, 

 za nezištnú pomoc,  

 príkladný čin,  

 za vytváranie korektných vzťahov medzi deťmi v ŠKD.  

Udeľuje sa bezprostredne po splnení podmienky a zapíše sa do osobného spisu 

dieťaťa,  rodič sa o jej udelení písomne informuje prostredníctvom žiackej knižky dieťaťa.   

8.2  Ochranné opatrenia  

1. Ak dieťa svojím správaním aj po udelení zápisu narúša vychovno-vzdelávaciu činnosť 

v ŠKD  do takej miery, že znemožňuje prácu vychovávateľky a ostatných detí, je potrebné 

takéto dieťa z oddelenia vylúčiť. Vychovávateľka privolá vedenie školy (zástupcov RŠ 

alebo riaditeľku školy, aby odviedli problémové dieťa z oddelenia ŠKD, kde s ním bude 

vykonaný pohovor. Ak sa priestupok bude opakovať, bude privolaný rodič dieťaťa a bude 

s ním vykonaný pohovor, z ktorého sa spíše záznam. 

2. Ak dieťa svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť, zdravie spolužiakov a 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovno-vzdelávaciu činnosť  

v ŠKD do takej miery, že znemožňuje vychovávateľke a ostatným deťom vykonávať 

činnosti bezpečne a v pokojnej atmosfére, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, 

ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovno-vzdelávacej činnosti, umiestnenie 

dieťaťa do inej miestnosti pod dohľadom pedagóga a okamžite privolá zákonného 

zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie 

dieťaťa. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný 

záznam. 

 8.3. Porušenie školského poriadku ŠKD  

Jednotlivé porušenia školského poriadku ŠKD sú rozdelené do štyroch kategórií podľa 

závažnosti a každej z nich prislúcha určitý počet bodov za každý priestupok.  

Menej závažné porušenie (1 bod) 

 zabúdanie pomôcok potrebných na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

 neprezúvanie sa, 

 používanie mobilného telefónu počas činností v ŠKD,  

 nevhodné správanie narúšajúce výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

 bezdôvodné zdržiavanie sa na toaletách a na chodbe školy. 
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              Závažné porušenie (3 body) 

 ohováranie, vysmievanie sa spolužiakom, vyvolávanie konfliktov medzi          

spolužiakmi,   

 zastrašovanie a vyhrážanie sa, poškodzovanie a ničenie vecí 

 vymáhanie rôznych „služieb“ napr. písanie úlohy, nosenie vecí a pod.,  

  vymáhanie potravín alebo predmetov pod hrozbou násilia,  

  opakované nevhodné správanie narúšajúce výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD,  

  bezdôvodné svojvoľné opustenie oddelenia ŠKD,  

  používanie mobilného telefónu aj po upozornení, 

  vulgárne vyjadrovanie sa,  

  drobné úmyselné poškodenie majetku školy a ŠKD 

   úmyselné ničenie a poškodzovanie pomôcok využívaných pri činnosti detí v ŠKD, 

 nerešpektovanie pokynov vychovávateľky, pedagógov a ostatných zamestnancov 

školy, 

 nevhodné správanie sa v areáli školy a na verejnosti. 

               Veľmi závažné porušenie (6 bodov) 

 klamstvo, podvod 

 správanie narúšajúce výchovno-vzdelávací proces v ŠKD do takej miery, že muselo    

byť použité ochranné opatrenie, 

 opakované nerešpektovanie pokynov vychovávateľky a pedagógov zastupujúcich 

neprítomnosť vychovávateľky, 

 neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi (fyzické napadnutie, vulgárne 

správanie voči spolužiakom a pedagógom), 

 manipulácia so zariadením školy 

     Hrubé porušenie (9 bodov) 

 svojvoľné opustenie ŠKD a útek zo školy, 

 hrubé vulgárne a arogantné správanie k pedagógom a zamestnancom školy, 

 šikanovanie spolužiakov vrátane kyberšikany, 

 úmyselné fyzické ublíženie sebe alebo spolužiakom,  

 vydieranie, 

 krádež, 

 úmyselné poškodzovanie školského majetku väčšieho rozsahu 

            8.4. Opatrenia na posilnenie disciplíny v  ŠKD  

1. Napomenutie  vychovávateľkou  -  

 sa udeľuje za porušovanie školského poriadku ŚKD v rozsahu min. 6 bodov,    

 navrhuje ho vychovávateľka,                      

 udeľuje sa bezprostredne po vykonaní priestupku,  

 zapíše sa do osobného spisu dieťaťa,   

 písomne sa informuje zákonný zástupca. 
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2. Pokarhanie vychovávateľkou –  

 sa udeľuje za porušovanie školského poriadku ŠKD v rozsahu min. 9 bodov, 

 navrhuje vychovávateľka, 

 udeľuje sa po prerokovaní s riaditeľom školy bezprostredne  po vykonaní priestupku, 

 zapisuje sa do osobného spisu dieťaťa,  

 písomne sa informuje zákonný zástupca. 

3. Pokarhanie riaditeľom školy – 

 sa udeľuje  za porušovanie školského poriadku ŠKD v rozsahu min.12 bodov, 

 navrhuje vychovávateľka,  

 udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, 

 o udelení sa písomne informuje zákonný zástupca. 

4. Vylúčenie zo školského klubu detí – 

 keď sú neúčinné predchádzajúce opatrenia, 

 pri  opakovanom svojvoľnom opustení ŠKD, útek z budovy školy, útek z miesta 

pobytu počas rekreačnej činnosti napr. areál školy, mestský park a pod., 

 pri ohrozovaní zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov ŠKD, 

 o vylúčení dieťaťa z ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, po preukázateľnom 

predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu dieťaťa na nevhodné správanie 

vychovávateľkou, 

 pri vylúčení dieťaťa z ŠKD finančný poplatok za daný mesiac nebude zákonnému 

zástupcovi vrátený. 

 

 

Udeleniu opatrenia na posilnenie disciplíny predchádza objektívne prešetrenie 

porušenia školského poriadku ŠKD, predvolanie zákonného zástupcu a pohovor, 

z ktorého sa vyhotoví záznam. 

 

Článok IX. 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu 
 

         Zástupcom  dieťaťa  je jeho rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  

 9.1  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 princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

 oboznámiť sa s výchovným programom ŠKD a školským poriadkom ŠKD, 
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 vyjadrovať sa k výchovnému programu ŠKD prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy, 

 vnášať pripomienky a podnety k práci ŠKD, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa na výchovnom procese v ŠKD po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

 

9.2 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný: 

 svojím konaním a postojmi podporovať jednotu výchovného pôsobenia, 

 v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov poskytnúť pri zápise dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje a údaje 

o zákonných zástupcoch dieťaťa, v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vyplňovania pedagogickej 

dokumentácie. 

 vyzdvihnúť dieťa z ŠKD v čase, ktorý sám vyznačil na zápisnom lístku, najneskôr do 

17.00hod, 

 písomne požiadať o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD, alebo zmenu času a spôsobu odchodu 

dieťaťa  z ŠKD (telefonické a sprostredkované žiadosti nebudeme akceptovať), 

 uhradiť stanovený poplatok do 15. dňa v mesiaci, 

 oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých 

zdravotných oslabení, 

 informovať vychovávateľku o účasti dieťaťa na nepovinných predmetoch alebo 

záujmových krúžkoch, na ktoré je potrebné jeho uvoľnenie z ŠKD; v prípade, že ide 

o činnosti organizované mimo školy (ZUŠ, CVČ), musí byť vyžiadanie o uvoľnenie 

dieťaťa dohodnuté písomne, 

 informovať riaditeľstvo školy o prípadoch, kedy došlo k porušeniu práv dieťaťa, či 

pracovného poriadku zo strany vychovávateľky alebo ohrozeniu zdravia, hygieny, 

bezpečnosti, telesného a duševného zdravia dieťaťa, 

 informovať školu a školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 

na priebeh výchovy a vzdelávania. 

 uhradiť škodu, ktoré jeho dieťa spôsobilo zjavným porušením školského poriadku 

a školského poriadku ŠKD, porušením disciplíny, nerešpektovaním usmernení a pokynov 

vydaných vychovávateľkou. 

 

Článok X. 

Podmienky a usmernenia  na  zaistenie                                      

bezpečnosti a ochrany zdravia detí  
 

1. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 
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2. Vychovávateľka ŠKD dáva deťom iba také pokyny, ktoré bezprostredne súvisia s plnením 

výchovného programu, školského poriadku ŠKD, zaistenia bezpečnosti a ďalších 

neodkladných organizačných opatrení. 

3. Vychovávateľka vždy deťom jasne vymedzí pravidlá. 

4. Vychovávateľka je povinná na začiatku školského roka poučiť deti primeraným spôsobom 

o Školskom poriadku ŠKD, o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane počas 

pobytu v ŠKD a hygienicko-bezpečnostných opatreniach v súvislosti s pandémiou Covid – 

19,  poučenie zapísať do triednej knihy ŠKD. 

5. V súvislosti s predchádzaním úrazom pri hrách a iných činnostiach, je vychovávateľka 

povinná poučiť deti o bezpečnosti pri hre. 

6. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí učiteľ, ktorý má 

poslednú vyučovaciu hodinu. 

7. V prípade nevoľnosti, úrazu poskytne vychovávateľka dieťaťu prvú pomoc, oznámi túto 

skutočnosť vedeniu školy a rodičovi a zapíše záznam o úraze do knihy úrazov. Ľahšie 

poranenia (napr. odreniny, opuchy) vychovávateľka ošetrí ihneď. 

8. Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne z ŠKD v čo najkratšej dobe po 

oznámení o jeho zlom zdravotnom stave. 

9. Ak dieťa evidentne javí známky ochorenia (zvracanie, hnačka, horúčka, parazity, kožné 

ochorenie a pod.), vychovávateľka má právo odmietnuť prevziať dieťa do ŠKD. 

10. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 

11. Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas 

pobytu v ŠKD je zakázané. 

12. Pri spojení alebo rozdelení oddelenia po súhlase riaditeľa  školy zodpovedá za deti 

vychovávateľka, ku ktorej boli deti pridelené. 

13. Nedovoľuje sa používať fyzické tresty a vyvíjať na dieťa psychický nátlak. 

14. Je zakázané v ŠKD a v budove školy používať skateboard, hoverboard, kolobežku, 

kolieskové korčule. 

15. V zmysle predchádzania sociálno-patologických javov, diskriminácie a násilia je deťom 

zakázané šíriť a používať zdraviu škodlivé látky, nosiť so sebou (mať pri sebe) zbrane, 

nože, pyrotechniku, resp. iné zdravie ohrozujúce predmety. 

16.  Je zakázané nabádať a povzbudzovať k agresii, vandalizmu a kriminalite ostatné deti. 

17. Je zakázané pri komunikácii používať hrubé a vulgárne výrazy, nevhodné narážky a gestá 

a  riešiť konflikty agresiou a násilím. 

18. Je zakázané verbálne  alebo fyzicky napádať iné dieťa pre jeho sociálne alebo zdravotné 

postihnutie.  

19. Vychovávateľky klubu sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa 

a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického 

týrania, šikanovania alebo v prípade účasti dieťaťa na šikanovaní oznámiť túto skutočnosť 

riaditeľovi školy. 

20. Nosenie nebezpečných, cenných  predmetov a vyššej sumy peňazí do ŠKD je zakázané. 

21. Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. 

22. Svoje osobné veci(vrchné ošatenie, prezuvky, topánky) si odkladajú do svojich 

pridelených skriniek na chodbe. 

23. Stratu osobných vecí alebo predmetov rieši rodič v spolupráci s vychovávateľkou 

a vedením školy. 

Opakované neprimerané a agresívne správanie alebo konanie ohrozujúce vlastnú bezpečnosť 

dieťaťa, ostatných detí alebo vychovávateľky môže mať za následok vylúčenie dieťaťa 

z niektorých činností ŠKD, resp. ukončenie dochádzky do ŠKD. 
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Článok XI. 

Podmienky zaobchádzania s majetkom ŠKD 
 

ŠKD  pre výchovno-vzdelávaciu činnosť využíva priestory, zariadenia, pomôcky, didaktické 

prostriedky  a učebné materiály zodpovedajúce charakteru konkrétnej činnosti, pričom sú vo 

vlastníctve školy, resp. ŠKD. Deti počas pobytu v ŠKD sú povinné zaobchádzať šetrne so 

školským majetkom (napr. inventár ŠKD, nábytok, steny, priestory sociálnych zariadení, 

budova školy, školský dvor a pod.). Každé poškodenie školského majetku je povinný nahradiť 

zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobí.    

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenie  

 
1. Vychovávateľka je povinná preukázateľne (zápisom do triednej knihy ŠKD) oboznámiť 

deti a ich zákonných zástupcov s obsahom Školského poriadku ŠKD. 

2.  Školský poriadok je záväzný pre všetky deti navštevujúce ŠKD.  

3. So školským poriadkom sa musia oboznámiť vychovávateľky ŠKD, učitelia detí 

zapísaných v ŠKD, študenti vykonávajúci prax v ŠKD.  

4. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01. novembra 2021.  
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