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PaedDr. Mária Považanová 

riaditeľka školy 



1 Všeobecné ustanovenie  

- Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, 

ktorá je právnym subjektom.  

- ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimo vyučovania.  

2 Riadenie a organizácia ŠKD  

a) Školský klub detí riadi riaditeľka školy a vedúca vychovávateľka.  

b) Činnosť ŠKD je zameraná na aktívne využívanie voľného času detí a riadi sa 

vypracovaným  

c) výchovným programom ŠKD. Príprava na vyučovanie sa riadi vypracovaným  a 

schváleným výchovným programom ŠKD.  

d) Vychovávateľka ŠKD je členkou MZ a členkou pedagogickej rady školy.  

e) Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.  

f) Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí.  

g) ŠKD je súčasťou školy.  

 

3 Prevádzka ŠKD  

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

b) sviatkov, denne od 11:30 do 15:30 hod., jeden deň v týždni podľa požiadaviek rodičov 

detí do 16:30 hod. 

c) Počas prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.  

d) ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.  

e) VVČ sa realizuje podľa Výchovného programu.        .  

4 Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD  

Riaditeľka ZŠ, Školská č. 1 , 951 87 Volkovce vydáva nasledovné kritériá pre prijatie 

dieťaťa do ŠKD.  

a) Dieťa sa do ŠKD prijíma na základe písomnej žiadosti a zaplatením poplatku.  

b) Žiadosť o prijatie sa podáva pri zápise do školy alebo prvý deň nového školského roka. 

c) Deti sa do ŠKD prihlasujú vždy na jeden školský rok. 

d) Do klubu sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov, ktorí sú prihlásení na pravidelnú 

dochádzku.  



5 Dochádzka detí do ŠKD 

a) Do oddelení ŠKD budú prednostne prijímané deti mladšieho školského veku.  

b) Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo 

ŠKD uvedie rodič na žiadosti zákonného zástupcu o prijatí do ŠKD. Zmeny v dochádzke 

je  povinný oznámiť rodič písomne a pripojí sa k žiadosti.  

c) Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD písomnou 

žiadosťou.  

d) Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča.  

e) Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom, 

pokiaľ nie je v osobnom spise uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD.  

f) Ak odíde dieťa zo ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť berie na seba rodič.  

6 Starostlivosť o BOZP  

a) Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.  

b) Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci 

učiteľ.  

c) Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode  s 

vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.  

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

e) Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 

25 detí.  

f) V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a 

napíše o ňom záznam.  

g) Zakazuje sa akékoľvek používanie mobilných telefónov počas celej činnosti ŠKD.  

h) Dieťa v ŠKD musí byť riadne prezuté.  

i) Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.  

j) Podávanie akýchkoľvek liekov deťom je zakázané.  

 

7 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD  

a) Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ – Obec 

Volkovce.  



b) Príspevok uhrádza zákonný zástupca  mesačne vopred (najneskôr do 10. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 

sa príspevok uhrádza).  

c) Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po15. dni v mesiaci na túto skutočnosť  

písomne upozornený.  

d) Po predložení dokladov o hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo 

o odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.  

e) Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.  

f) Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.  

g) Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD 

a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne 

vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa.  

8 Práva a povinnosti dieťaťa  

A. Dieťa má právo na:  

a) rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu  

b) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom zákonom  

c) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti  

d) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou  

e) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí  

f) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,  

g) zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny  

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

sexuálnemu násiliu, na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, 

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom výchovným programom  

i) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 

 

B. Dieťa je povinné :  

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a  

vzdelávania  



b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského  

zariadenia  

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý 

škola  alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie  

d) chrániť pred poškodením pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané  

e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť  

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní  

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade 

so  všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi  

 

C. Práva  zákonných zástupcov 

a) Zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať o správaní svojho dieťaťa u 

vychovávateľky.  

b) Zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s 

postupnosťou vychovávateľky u riaditeľa školy. 

 

D. Povinnosti zákonných zástupcov  

a) Zákonný zástupca má povinnosť zaistiť, aby dieťa prihlásené k pravidelnej dochádzke 

dochádzalo riadne do ŠKD v termíne uvedenom na zápisnom lístku  

b) Zákonný zástupca má povinnosť informovať školu o závažných skutočnostiach, ktoré 

by mali vplyv na priebeh činnosti v ŠKD.  

c) Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť platby ŠKD.  

d) Zákonný zástupca má povinnosť rešpektovať školský poriadok ŠKD a pokyny 

vychovávateľky.  

e) Zákonný zástupca má povinnosť pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD, alebo ak má 

dieťa opustiť ŠKD inak ako je uvedené na zápisnom lístku túto skutočnosť oznámiť 

písomne.  

f) Zákonný zástupca má povinnosť vyzdvihnúť si dieťa zo ŠKD. 

 



9 Výchovná a vzdelávacia činnosť  

a) Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonáva pedagogický zamestnanec- 

vychovávateľka. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu  

stravovaniu sa v školskej jedálni.  

b) Po dohode s rodičmi detí venuje vychovávateľka náležitú pozornosť príprave na 

vyučovanie. Deti podľa pokynov vychovávateľky hravou formou opakujú učivo.  

c) Vychovávateľka  učí deti 1. ročníka  samostatnosti pri stolovaní, základné hygienické 

návyky,  samoobslužné práce v školskej jedálni.  

d) Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch krátkodobého a dlhodobého 

charakteru, pričom sa umožňuje účasť aj na iných formách záujmovej činnosti v škole i 

mimo školy.  

e) V telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti umožňuje vychovávateľka deťom 

vychádzkami, výletmi, športom a cvičením čo najviac voľného času stráviť pohybom a 

pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.  

f) ŠKD organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia  (vstupné sa hradí formou  

kultúrnych poukazov, príspevkami rodičov).  

g) Na záujmovú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú činnosť sa využíva priestor chodby 

ZŠ, ihrisko  a iné objekty školy.  

10 Záverečné ustanovenie  

- Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD.  

- Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 1. septembra 2015.  

 

 

 

 

Vo Volkovciach , dňa 31. 08. 2015                                  PaedDr. Mária Považanová 

                                                                                                       riaditeľka ZŠ 


