
ŠKD SZŠ KECHNEC 

Prevádzka oddelenia, schádzanie,  rozchádzanie detí 

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

štátnych sviatkov a prázdnin denne ráno od 7,00 hod. do 7,30 hod. a po skončení vyučovania 

od 11,35 hod. do 17,00 hod. 

Za príchod dieťaťa na rannú činnosť ŠKD zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. Po 

7,15 hod. je vchod do ŠKD uzamknutý, z dôvodu bezpečnosti. O 7,30 hod. deti pod dozorom  

p. vychovávateľky odchádzajú z ŠKD. Prevádzka popoludňajšej činnosti v oddeleniach ŠKD 

začína po skončení vyučovania 11,35 hod. do 17,00 hod. V popoludňajších hodinách 

prichádza zákonný zástupca po dieťa hlavným vchodom školy, kde zazvoní na zvonček ŠKD. 

Rodič čaká na dieťa na chodbe školy, resp. v závetrí, kým dieťa neopustí oddelenie ŠKD. 

Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17,00 hod.  

 

Režim dňa v ŠKD  

 

7,00 – 7,40  - schádzanie detí do ranného ŠKD, voľné hry podľa výberu detí 

            7,40 – odchod detí z ŠKD do triedy 

11,40/12,35 – príchod detí do popoludňajšieho oddelenia ŠKD 

- Odpočinkovo – relaxačná činnosť 

- Hygienické návyky 

- Obed v školskej jedálni 

13,20 – 14,00 - odpočinkovo-relaxačná činnosť 

14,00 – 14,30 – výchovno-vzdelávacia činnosť: spoločensko-vedná, prírodno-

environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovno-zdravotná a športová, príprava na 

vyučovanie (písanie domácich úloh) 

14,30- 15,30 (príp. 16,00) – pobyt von: vychádzky, organizované hry, voľná pohybová 

činnosť 

15,30-17,30 – odpočinkovo-relaxačná činnosť, odchod detí z ŠKD, preberanie deti rodičmi 

Organizácia v oddelení 

 Deti do oddelenia ŠKD prichádzajú po skončení vyučovania  pod vedením 

vychovávateľky, prípadne p. učiteľky  vyučujúcej poslednú vyučovaciu hodinu.  

 Odchod dieťaťa z ŠKD je vyznačený v osobnom spise dieťaťa a v triednej knihe. 

Zmeny odchodu musí zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámiť p. vychovávateľke.  



 Opustiť ŠKD bez vedomia p. vychovávateľky je neprípustné. Za dieťa ktoré bolo na 

vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, p. vychovávateľka nezodpovedá.  

 ŠKD realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť formou odpočinkovej, rekreačnej, 

záujmovej činnosti a prípravou na vyučovanie podľa Režimu dňa v školskom klube.  

 Pred obedom deti dodržiavajú osobnú hygienu, počas obeda pravidlá spoločenského 

správania a pravidlá správania sa v školskej jedálni. K obedu do školskej jedálne a po 

ukončení obeda odchádzajú deti spoločne s p. vychovávateľkou. Za prihlasovanie a 

odhlasovanie detí z obeda zodpovedá zákonný zástupca.  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  

Za bezpečnosť detí počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka. 

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 lektor záujmového 

útvaru (krúžku), ktorý si dieťa vyzdvihne v klube. Po skončení činnosti podľa dohody so 

zákonným zástupcom dieťa uvoľní domov, alebo odovzdá p. vychovávateľke. 

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

Ak sa dieťa necíti dobre, alebo sa zraní je povinné okamžite to hlásiť p. vychovávateľke. 

V prípade úrazu poskytne p. vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, 

zákonnému zástupcovi dieťaťa a napíše o ňom záznam. 

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

po oznámení o jeho zlom zdravotnom stave. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do 

ŠKD je zakázané. Používanie mobilných telefónov počas pobytu detí v ŠKD je povolené iba 

so súhlasom p.  vychovávateľky. Straty z priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje 

vychovávateľ v spolupráci so zákonným zástupcom a s vedením školy. Prejavy šikanovania 

medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas pobytu v ŠKD je zakázané. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti prihlásené do ŠKD. S 

vnútorným poriadkom je oboznámená p. vychovávateľka ŠKD, učiteľka detí zapísaných do 

ŠKD a zákonní zástupcovia detí navštevujúcich ŠKD. Školský poriadok ŠKD tvorí súčasť 

Školského poriadku školy a nadobúda účinnosť 01.09.2015 

 


