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Riaditeľka Súkromnej základnej školy Kechnec 13, Mgr. Ibolya Straussová, na základe  

Zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle 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 a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov vydáva tento Vnútorný poriadok pre ŠKD. 
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Vnútorný poriadok ŠKD SZŠ Kechnec 13 

 I. Všeobecné ustanovenia 

    Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou školy. Vnútorný  

poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o 

právach a povinnostiach detí v školskom klube, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov 

s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom 

režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom 

školy a školského klubu. Vnútorný poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na 

podmienky školy. 

 

1. Legislatíva 

ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, 

školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a 

stredisku odbornej praxe. 

 

II. Riadenie a organizácia ŠKD 

1. Školský klub detí (ŠKD) je zriadený ako súčasť školy. 

2. Školský klub detí riadi riaditeľka školy.  

3. Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD zodpovedá vedúca vychovávateľka. 

4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 trvale dochádzajúcich detí. 

 

III. Zaraďovanie detí do ŠKD a dochádzka detí do ŠKD 

1. O prijatí na dochádzku do ŠKD, resp. o vyradení dieťaťa z dochádzky do ŠKD 

rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydáva rozhodnutie zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

Žiak sa do ŠKD prijíma na základe riadne vyplnenej písomnej žiadosti. Zákonný 

zástupca žiaka odovzdá žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD do 10. septembra príslušného 

školského roka. 

2. Predbežný záujem žiakov 2. – 4. ročníka na ďalší školský rok sa aktualizuje do 15.6. 

príslušného školského roka. 

3. Deti 1. ročníka sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka. 

4. Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú 

prihlásení na pravidelnú dochádzku.  

5. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie 

v žiadosti o prijatie žiaka do ŠKD a osobnom spise dieťaťa. V žiadosti a osobnom 

spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom 

všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi 

oddelenia písomne. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné 

obdobie a nepravidelnú dochádzku, alebo iba na niektorú z činnosti dennej prevádzky 

ŠKD /ranná činnosť – pred začiatkom vyučovania/. 

7. Dieťa môže počas školského roka ukončiť dochádzku v ŠKD, ak o ukončenie 

dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca. 
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8. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú 

dochádzku. 

9. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno 

dieťa vydať /v súlade so zákonom/, resp. pri zmene sa  preukázať  súdnym 

rozhodnutím. 

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

Dochádzka detí na rannú prevádzku ŠKD je v čase od 7.00 hod. do 7.40 hod. Dieťa sa 

hlási u službukonajúcej vychovávateľky, ktorá zapíše jeho prítomnosť do evidencie 

dochádzky rannej služby. O 7,40 hod. deti odchádzajú do tried pod dohľadom 

službukonajúcej vychovávateľky. 

11. Zákonný zástupca dieťaťa alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je 

povinný v záujme bezpečnosti dieťaťa prevziať si dieťa od vychovávateľky osobne 

a potvrdiť prevzatie dieťaťa preukázateľným spôsobom t. j. vlastnoručným podpisom 

na prezenčnom hárku. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať za následok vylúčenie 

dieťaťa z ŠKD. 

12. Vychovávateľka aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov - na informačnej 

tabuli pri triede - o činnostiach, ktoré sa konajú mimo školy, zároveň oboznamuje 

rodičov o zmene príchodu detí do školy z návštevy podujatia. 

13. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17,30 hod. 

 
IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v školskom klube, pravidlá 

vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami 

školy 

 

1. Práva a povinnosti detí 

- oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom školy a ŠKD a dodržať jeho pravidlá 

- deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach 

dieťaťa“ 

- majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD 

- majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť 

venovaná pozornosť 

- deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a 

sociálny rozvoj 

- deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom 

prostredí 

- deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím 

- deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD 

- počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky a riadiť sa jej 

usmerňovaním, dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, 

dodržiavať vnútorný poriadok ŠKD 
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- ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým a k všetkým 

návštevám sa deti správajú zdvorilo  

- nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči 

ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť 

ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD 

- o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľka školy po predchádzajúcej konzultácii s 

vychovávateľkou a zákonnými zástupcami dieťaťa 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

- zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať o správaní sa svojho dieťaťa u 

vychovávateľky 

- zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou 

najprv u vychovávateľky potom u riaditeľky školy. Pripomienky a podnety smerujúce 

k riaditeľke školy musia byť podané písomne. 

- povinnosťou zákonného zástupcu je poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa 

do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu 

určenom školským zákonom 

- zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, 

vrátane krátkodobých zdravotných oslabení 

- v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa je povinný dať svojmu dieťaťu na rekreačnú a 

športovú činnosť v ŠKD vhodnú pevnú obuv a vhodné oblečenie 

- zákonný zástupca je povinný uhradiť stanovený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školského klubu detí k 10. dňu určeného  mesiaca. Príspevok 

zákonný zástupca uhrádza jednorazovou sumou v mesiaci september / za obdobie 

september – november /, v mesiaci december / za obdobie december – február/, v mesiaci 

marec / za obdobie marec – jún/. 

V. Prevádzka a režim dňa v ŠKD  

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

sviatkov a prázdnin denne ráno od 7,00 hod. do 7,40 hod. a po skončení vyučovania od 11,35 

hod. do 17:30 hod. 

1. 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 
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- 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 

 
 

2. Organizácia v oddelení, jedálni 

Deti do oddelenia ŠKD prichádzajú po skončení vyučovania  pod vedením vychovávateľky, 

prípadne 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 vychovávateľke. Opustiť ŠKD bez vedomia 

vychovávateľky je neprípustné – ak sa to stane, dieťa sa vylúči z ŠKD. 

Za dieťa, ktoré bolo na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, 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. Na obed do školskej jedálne a po ukončení obeda odchádzajú 

deti spoločne s vychovávateľkou. Za prihlasovanie a odhlasovanie detí z obeda zodpovedá 

zákonný zástupca žiaka. 

3. Pobyt detí vonku  

Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľky. Pri hrách je 

vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri vychádzkach a iných podujatiach 

mimo objektu školy zodpovedá za deti vychovávateľka. Pri týchto činnostiach môže byť 

v skupine najviac 25 detí. 
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4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

Za bezpečnosť detí počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná vychovávateľka. Ak sú 

vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí, po dohode s 

vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 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 dieťa odovzdá vychovávateľke. Pri hrách a 

iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.  

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

prípade úrazu poskytne 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  vychovávateľky.  

Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas pobytu 

v ŠKD je zakázané. 

6. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu 

Deti počas pobytu v ŠKD sú povinné zaobchádzať šetrne so školským majetkom (napr. 

inventár ŠKD, nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.). Každé 

úmyselné poškodenie školského majetku dieťaťom, je povinný uhradiť zákonný zástupca 

dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo. 

IX. Záverečné ustanovenia     

  

1. S obsahom Vnútorného poriadku ŠKD sa oboznámili žiaci školy na úvodných 

triednických hodinách v školskom roku 2015/2016. Zmeny a doplnky Vnútorného 

poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

2. Vnútorný poriadok ŠKD bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 30. 08 2015. 

3. Zákonní zástupcovia boli oboznámení s vnútorným poriadkom ŠKD na triednych 

aktívoch rodičov:        v I. triede dňa:   09.09.2015      
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4. Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda platnosť dňa. 30. 08. 2015 a účinnosť dňa.01. 09. 

2015. 

 

Vypracovala: 

Pripomienkovala: 

 

V Košiciach dňa 30. augusta 2015                   Mgr. Ibolya Straussová 

                      riaditeľka školy 
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PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU 

1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto. 

2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky. 

3. Dodržujem hygienické zásady. 

4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke. 

5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu a v prípade odchodu, oznámim dôvod pani 

vychovávateľke. 

6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne. 

7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom 

dospelej osoby. 

8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami. 

9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky. 

10. V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne. 

11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.  

 

 


