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ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO  KLUBU  DETÍ  
PRI CZŠ JÁNA KRSTITELA, Nám SNP 200/22, 958 01 Partizánske 

Vnútorný poriadok Školského klubu detí pri CZŠ Jána Krstiteľa, Námestie SNP 
200/22, Partizánske je vydaný v súlade s § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a neskorších úpravách, Vyhláškou Ministerstva školstva  SR 306 
z 15.júla 2009 a Pedagogicko organizačnými pokynmi na školský rok 2020/21 

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

Riadenie a organizácia školského klubu detí  

1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy.  
2. Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v klube zodpovedá poverený vedúci  
pedagogický zamestnanec. 
3. Vychovávateľky Školského klubu detí  sú členkami pedagogickej rady Základnej 
školy 

Výchovno-vzdelávacia práca 
• Výchovno-vzdelávacia práca v ŠKD sa riadi schváleným Výchovným 

programom Školského klubu detí. 
• Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách a 

popoludňajších hodinách počas pracovných dní. 
• Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava 

pravidelné striedanie oddychovej a výchovnej  aktivity dieťaťa s aktivitou 
súvisiacou s prípravou na vyučovanie. 

• Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako: 
           a) pravidelná aktivita podľa výchovného programu klubu, 
           b) príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií, 
           c) spontánna aktivita podľa záujmu detí 

• Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy zabezpečuje pedagogický 
zamestnanec klubu podľa rozvrhu týždennej činnosti.  

• Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej 
činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný 
vyučujúci alebo vedúci záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube. 

• 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 rozhodnutia súdu. (V žiadnom prípade neuvoľní dieťa 
na základe telefonátu) 

• Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov klubu, 
najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, je 
rovnaký ako počet detí v jednom oddelení podľa § 114 ods. 2 zákona- počet 
25 detí. 

• Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje 
mimo priestorov klubu, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických 
zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí. 

• Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti 
prichádzajú do školskej jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú.Po 
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skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne do triedy. Stravné za 
obedy hradia rodičia detí podľa pokynov vedúcej školskej jedálne.  

Prevádzka klubu: 

• Klub je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v 
týždni, od 6.00 hodiny do 17.00 hodiny. 

• Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu . 
Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri  zápise do školy, alebo na 
začiatku školského roka. Podľa potreby rodičov aj v priebehu  školského roka. 

• Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí 
sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na 

           prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí. 
• Do oddelenia klubu sa spolu s ostatnými deťmi, okrem oddelenia klubu 
špeciálnej školy a oddelenia klubu vytvoreného zo žiakov špeciálnej triedy 
v základnej škole, zaraďujú najviac tri deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa počet detí v oddelení znižuje o dvoch. 

• Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu 
sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj 
prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie 
zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi 
oddelenia písomne. Bez písomného oznámenia nebude dieťa uvoľnené. 

• Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 hod. 
do 7.40 hod., zodpovedajú rodičia žiakov. (Privedú dieťa vychovávateľke do 
triedy). O 7.40 si prídu vyučujúci prevziať deti, ktoré si odvedú do svojich 
tried.  

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETI:  

• Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá 
vychovávateľka, ktorá sa riadi „Pokynmi pre ochranu a bezpečnosť detí počas 
pobytu v ZŠ“  

• Pri hrách a iných činnostiach je povinná vychovávateľka poučiť deti o 
bezpečnosti. 

• V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc. Oznámi ho vedeniu 
školy, rodičom dieťaťa  a napíše o ňom záznam. 

• Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa  nevoľnosť, teplotu, alebo iné príznaky 
choroby, upovedomí o tom rodičov. Nesmie dieťaťu  podať žiadny liek, len na 
základe písomného súhlasu rodičov. 

• Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.  
• Dieťa musí mať prezuvky.  
• Deti majú svoje osobné veci (vrchné ošatenie, vetrovky, kabáty, bundy, 

prezuvky, topánky,...) označené pre prípad straty, alebo odcudzenia.  
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• Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa  vybavuje 
vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a zástupkyňou školy.  

• Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá 
za deti vychovávateľka  až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta 
konania podujatia môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného 
súhlasu rodičov.  

• V zmysle §30 odstavec7 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
musí byť rodič informovaný o organizovaní hromadného podujatia mimo areál 
školy. 

• Vychovávateľky  klubu detí sú povinné monitorovať zmeny v správaní dieťaťa 
a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania , fyzického, alebo 
psychického týrania, šikanovania, alebo v prípade účasti dieťaťa na 
šikanovaní, užívaní drog  bezodkladne riešia daný problém, informujú vedenie 
školy. 

PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ZA POBYT V ŠKD  

• Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 5 € na jeden mesiac za jedno 
dieťa. Z tohto príspevku sú kryté aktivity ŠKD, ako i materiál na vybavenie 
oddelenia a potreby školy.  

• Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca 2 
krát do roka prostredníctvom online platby cez www.edupage.org/platby.  

• Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.  
• Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie 

poplatku.  
• Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje 2x ročne - (za 1. 

polrok tj. obdobie od septembra do decembra a za 2. polrok tj. od januára do 
júna). 1. platba v sume 20.- € musí byť uhradená do konca septembra. 2. 
platba v sume 30.- € musí byť uhradená do konca januára. 

• Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt 
žiaka v ŠKD a boli využité všetky spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne 
vedenie školy a ŠKD o jeho vyradení zo ŠKD.  

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA DETÍ V ŠKD 
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Pravidlá správania sa detí vychádzajú zo školského poriadku školy : 

A/ Práva detí 
• Dieťa má právo navštevovať ŠKD . 
• Dieťa má právo na vzdelanie a výchovu zameranú na vývoj jeho 

osobnosti, rozvoj  talentu . 
• Dieťa má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ŠKD. 
• Dieťa má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor. 
• Dieťa má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany 

vychovávateľky a spolužiakov. 
• Dieťa má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc vychovávateľa. 
• Dieťa má právo stravovať sa v školskej jedálni. 
• Dieťa má právo plne využívať zariadenia ŠKD. 

B/  Povinnosti detí 

• Dieťa je povinné prichádzať na činnosť ŠKD včas a čisto oblečené. 
• Do školskej budovy majú povolený vstup od 6.00 hod. 
• Dieťa je pri vstupe do budovy  povinné prezuť sa, odložiť si obuv a 

odev do svojej skrinky. Z odevu si vyberie všetky predmety a finančné 
prostriedky, aby zabránili ich odcudzeniu. 

• V triede a školských priestoroch je každé dieťa povinné zachovávať 
čistotu a poriadok. 

• Na výchovnú činnosť si dieťa  nosí  pomôcky určené vychovávateľkou. 
Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie 
detí, ani väčšie  finančné sumy, alebo cenné predmety. 

• Dieťa môže mať mobilný telefón pri sebe, počas výchovnej 
činnosti ho má uložený v školskej taške. Použiť ho môže iba 
v odôvodnenom prípade so súhlasom vychovávateľky,  len na 
účely komunikácie s rodičom. Hry a prístup na sociálne siete je 
zakázaný. 

• Počas celej výchovnej činnosti nesmie opustiť ŠKD bez povolenia 
vychovávateľky . 

• V školskej jedálni dodržuje zásady slušného správania sa pri 
spoločnom stolovaní. 

• Dieťa je povinné šetriť a neničiť  zariadenie ŠKD a spoločné hry 
a stavebnice. 

• Pri vychádzkach a pobyte na školskom dvore sa riadi pokynmi 
vychovávateľky. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA                                   
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A/  Práva zákonných zástupcov dieťaťa : 

• Má právo oboznámiť sa s Výchovným programom, Školským 
poriadkom školského zariadenia. 
• Zákonný zástupca má právo byť informovaný o správaní sa jeho dieťa 
v ŠKD 
• Po dohovore s vychovávateľkou sa zúčastniť výchovného procesu 
v oddelení , ktoré navštevuje jeho dieťaťa. 

B/  Povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa : 

• V prípade, ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu je tento 
povinný túto skutočnosť oznámiť písomne vychovávateľke dieťaťa. Písomne 
oznámi aj ďalšie závažné skutočnosti, ako je napr. : úprava styku s maloletým 
dieťaťom.  
• Informovať Školský klub detí o zmene bydliska a  telef. kontaktu na 
zákonného zástupcu, o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch, alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 
vplyv na priebeh výchovy. 
• Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný 
zástupca 2 krát ročne - do konca septembra a do konca januára.  
• Zmenu v odchode zo Školského klubu detí oznámi zákonný zástupca 
vychovávateľke písomne, nie telefonický. 
• Uhradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne spôsobilo svojim konaním. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Tento Školský poriadok vychádza a nadväzuje na Školský poriadok Základnej školy. 
Platnosť školského poriadku je od 1. septembra 2020. 
Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti ŠKD. Za jeho 
porušovanie nesú osobnú zodpovednosť. 
Aktuálne opatrenia Ministerstva školstva SR ohľadne pandémie vírusu Corona-19 sú 
aplikované a realizované okamžite po vyhlásení v priebehu školského roka.  

Partizánske dňa 1. septembra 2020
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