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VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 
 
 

1. Organizácia a riadenie školského klubu detí 
 
Školský klub detí (ďalej ŠKD), ktorý je zriadený ako súčasť školy, riadi riaditeľ školy, 

Výchovnú činnosť ŠKD organizuje zástupkyňa riaditeľa školy poverená touto úlohou, 
V jednom oddelení ŠKD môže byť maximálne 25 žiakov. 
 
1. Prevádza školského klubu detí 

 
ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok (okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov) denne 

od:  schádzanie    6,30 –   7,30 hod. 
  výchovná činnosť  11,30 – 16,00 hod. 
  rozchádzanie  16,00 – 16,30 hod.  
Prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy. 
Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný plán činnosti na príslušný 
deň. Žiakov svojho oddelenia preberá vychovávateľka od vyučujúceho po poslednej vyučovacej hodine. Získa 
potrebné informácie o žiakoch, prebranom učive a úlohách, odvedie ich do tried určených pre ŠKD. 
O prerušení prevádzky ŠKD počas školských prázdnin a o rozsahu prevádzky rozhoduje riaditeľ školy. Prihliada 
pritom na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy. Prevádzka je 
možná ak bude minimálne 5 prihlásených žiakov. 
 

2. Zaraďovanie žiakov 
 
Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej zákonným 

zástupcom do 30. júna predchádzajúceho školského roka 
Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín odovzdanie prihlášok 14. september príslušného školského roka. 
Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú činnosť 
ŠKD. Zaradením týchto detí nevzniká nárok na zvýšenie počtu oddelení. 
O zaradení žiaka do ŠKD resp. jeho vyradení rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou 
a rodičmi žiaka. 
Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti. 
Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú 
zamestnaní. 
Prihlásenie do ŠKD je záväzné na celý školský rok, o prijatí sa vydá rozhodnutie. Vyradenie z ŠKD sa uskutoční 
len na písomnú žiadosť zákonného zástupcu zo závažných dôvodov. 
 

 
3. Výchovná činnosť 
 
Výchovná činnosť ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich 

prípravu na vyučovanie. Počas školských prázdnin sa uskutočňujú výlučne činnosti oddychového charakteru, 
ŠKD organizuje svoju činnosť tak, aby sa žiakom umožnila účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti. 
 

4. Dochádzka žiakov 
 
Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z ŠKD uvedie 

zákonný zástupca žiaka v prihlášky do ŠKD. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný 
zástupca písomne. 
Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe osobného oznámenia zákonného zástupcu žiaka. 
Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich 
pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, vyradí sa zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov. 
 

5. Starostlivosť o bezpečnosť žiakov 
 
Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod vychovávateľka. 

Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu školy (ŠKD) zodpovedá 
vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy. Z miesta konania podujatia 
možno žiaka uvoľniť len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 
 



6. Dokumentácia ŠKD 
 

Pedagogická dokumentácia pre  ŠKD je daná vyhláškou MŠ SR č.306/2009, v § 2, ods.11 až 14. Okrem tejto 
dokumentácie vedie ŠKD aj nasledujúcu dokumentáciu: 
a) rámcový plán činnosti ŠKD, 
b) zápisný lístok žiaka, 
c) prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti, 
d) prehľad záujmovej činnosti, 
e) rozvrh výchovnej činnosti, 
f) prehľad platieb za pobyt žiaka v ŠKD. 
 
 

7. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD 
 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 6 eur mesačne za jedného žiaka. 
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca žiaka. 
Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD. 
 
 
 
 
 
Tento vnútorný režim nadobúda platnosť dňa 01. 09. 2014. 
 
 
 
 
         Mgr. Peter Haas 
            riaditeľ školy 


