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Riaditeľka Základnej školy v Udiči podľa § 2, ods. 11 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 v znení neskorších predpisov vydáva nasledovný 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD PRI ZŠ S MŠ UDIČA 
 

I. Základné ustanovenia 

1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľka školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka podľa aktuálneho Školského 
výchovného programu a rozvrhu týždennej činnosti ŠKD. 

3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú 
dochádzku v súlade s priestorovými, personálnymi a rozpočtovými možnosťami 
zriaďovateľa. 

4. Prevádzka klubu je v pracovných dňoch od ukončenia vyučovania žiakov 1. stupňa do 
17:00 hod. podľa schváleného rozpisu.  

5. V čase vedľajších prázdnin bude prevádzka ŠKD z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov zriaďovateľa prerušená. V čase hlavných prázdnin, za predpokladu 
dostatočného záujmu žiakov, v závislosti od rozpočtu ŠKD a personálnych možností 
môže byť realizovaná letná prázdninová činnosť ŠKD. 

6. O prerušení prevádzky ŠKD počas školských prázdnin rozhodne riaditeľka školy.  

7. Žiaci sa prijímajú do ŠKD na celé obdobie 1. – 4. ročníka ZŠ na základe písomnej žiadosti 
podanej zákonným zástupcom, pričom sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov.  

8. Ak chce zákonný zástupca dochádzku dieťaťa do ŠKD ukončiť, urobí tak podaním 
písomnej žiadosti. Následne bude dieťa z evidencie vyradené a voľné miesto môže byť 
ponúknuté ďalšiemu záujemcovi. 

9. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje: 

- pravidelne, podľa výchovného programu ŠKD, 

- ako oddychovo-relaxačné a rekreačné aktivity,  

- ako príležitostné a sezónne aktivity formou podujatí, letnej prázdninovej činnosti, 
súťaží a exkurzií, 

- ako spontánne aktivity detí, 

- aktivity zamerané na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov. 

10. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD sa dodržiava pravidelné 

striedanie oddychovo-relaxačných a rekreačných aktivít s aktivitami, ktoré súvisia 
s prípravou na vyučovanie. 

11. Na svoju činnosť môže využívať ŠKD okrem pridelených priestorov (klubovne a triedy) 
aj špeciálne učebne, gymnastickú učebňu, ihrisko a iné objekty školy podľa potreby a 
charakteru aktivít. 

12. Pri činnostiach a aktivitách organizovaných mimo priestorov ŠKD sa počet 
zodpovedných pedagogických zamestnancov prispôsobuje počtu zúčastnených detí 
a charakteru aktivity.  

13. Aktivity organizované mimo areálu ZŠ vychovávateľky vopred hlásia riaditeľke školy 
a pri ich realizácii dôsledne dbajú o bezpečnosť detí. 
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14. Aktivity organizované mimo obce sa riadia vopred pripraveným a schváleným 
organizačným zabezpečením a pre účasť dieťaťa na aktivite sa požaduje  informovaný 
súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.  

15. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou ŠKD  vo výške, ktorú určí zriaďovateľ aktuálnym VZN vždy  za daný polrok 

a to do 10. dňa v danom mesiaci. Príspevok sa znižuje, prípadne sa úplne odpúšťa 

rodičom – poberateľom dávok  v hmotnej núdzi na základe predloženého dokladu. 

16. Úhradu príspevku je možné vykonávať: 

- poštovou poukážkou, 

- prostredníctvom internetbankingu (do poznámky nutné uviesť meno dieťaťa). 
Doklad o úhrade odovzdá rodič vychovávateľke ŠKD, ktorá vedie presnú evidenciu 
poplatkov a podklady odovzdáva účtovníčke školy. 

17. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí predpísaný poplatok žiak bude po 
predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča zo ŠKD vylúčený. 

18. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu žiaka z klubu a iné dôležité informácie 
týkajúce sa zdravia či problémov dieťaťa uvedie zákonný zástupca v žiadosti. Prípadné 
zmeny oznámi písomne. Tieto zmeny je vychovávateľka povinná zaznačiť do triednej 
knihy a osobného spisu dieťaťa. 

19. Ak žiak bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku sedem za sebou idúcich dní 
alebo 12 dní v mesiaci, bude zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov vyradený. 

20. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. Presun z 
tried po vyučovaní sa uskutoční tak, že učitelia odovzdajú žiakov osobne 
vychovávateľke. V prípade, že vychovávateľka ešte nebude v ŠKD (mimoriadna 
situácia), učitelia sú povinní zabezpečiť dozor pri žiakoch do príchodu vychovávateľky. 

21. Presun na činnosť záujmových útvarov školy a na triednické hodiny zabezpečuje vedúci 
daného ZÚ alebo triedny učiteľ. Je povinný  prísť po žiakov osobne. Po skončení ZÚ 
alebo triednickej hodiny žiakov osobne odvedie naspäť do ŠKD. 

22. Pri hrách a súťažiach je vychovávateľka povinná vždy poučiť žiakov o bezpečnosti. 

23. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, 
rodičom a napíše záznam o úraze. 

24. Výlety, exkurzie a iné hromadné akcie organizované v rámci ŠKD sa riadia 
organizačným zabezpečením, ktoré schvaľuje riaditeľka školy.  

25. Do ŠKD je zakázané nosiť cenné predmety ako aj predmety ohrozujúce bezpečnosť 
a zdravie žiakov. Na všetkých žiakov klubu sa vzťahuje školský poriadok základnej 
školy. 

 

II. Povinnosti žiaka a zákonného zástupcu 

1. Rešpektovať pokyny pani vychovávateľky. 

2. Riadiť sa školským poriadkom základnej školy a vnútorným poriadkom školského 
klubu.  

3. Oznámiť pani vychovávateľke potrebu vzdialiť sa z klubovne. Žiak nikdy neopustí 
klubovňu bez jej vedomia. 

4. Ak rodič požaduje, aby dieťa odchádzalo z ŠKD v inom čase ako je uvedené v žiadosti, 
musí predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu. Za uvoľnenie sa nepovažuje 
telefonický odkaz. 
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5. Zákonný zástupca žiaka je povinný písomne ospravedlniť každú neúčasť svojho dieťaťa 
v ŠKD. 

 

III. Stravovanie žiakov ŠKD  

1. Žiaci jednotlivých oddelení ŠKD odchádzajú do školskej jedálne v určenom čase pod 
vedením vychovávateľky. 

2. Vychovávateľky vedú žiakov k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti, hygieny, kultúry  
stolovania  a slušného správania sa počas stravovania. 

3. Žiaci ŠKD po odstravovaní sa čakajú na miestach pri stoloch. Zo školskej jedálne 
odchádzajú spoločne. 

4. Žiaci ŠKD, ktorí sa nestravujú, čakajú na svoje oddelenie v určenej triede pod 
pedagogickým  dozorom. 

 

 

 

IV. Harmonogram výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD (Príloha A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava vnútorného poriadku ŠKD pri ZŠ s MŠ Udiča bola prerokovaná pedagogickou 
radu a schválená riaditeľkou školy 27. augusta 2019. Účinnosť nadobúda  dňom 1. 
septembra 2019 

 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Jana Beláková 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jana Beláková 

riaditeľka školy 
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Príloha A 

 

Harmonogram výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD v školskom roku 
2019/2020 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD začína pobytom pred začiatkom vyučovania a po 
skončení vyučovania žiakov 1. stupňa podľa jednotlivých tried a to nasledovne: 

pondelok:  11:00 – 17:00 

utorok:    11:00 – 17:00 

streda:    11:00 – 17:00 

štvrtok:    11:00 – 17:00 

piatok:    11:00 – 17:00 

 

Časový plán činností v ŠKD: 

  6:00 – 7:00   - relaxačná činnosť, príprava na vyučovanie 

11:00 – 13:00  - oddychová a relaxačná činnosť, obed v ŠJ 

13:00     - odchod na autobusové spoje 

13:30 – 15:30   – činnosť ŠKD podľa plánu, 

15:30 – 17:00   - relaxačná činnosť, príprava na vyučovanie 
 

 

Termíny odchodu žiakov z ŠKD: 

- na autobusové spoje o 13:00, 

- po ukončení činnosti ŠKD o 15:30, 

- po ukončení prevádzky o 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jana Beláková 

riaditeľka školy 

 


