
Vnútorný poriadok  ŠKD  
pri Základnej škole M. Rázusa 1672/3, Zvolen 

 
I. Poslanie ŠKD  
 
- ŠKD prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času detí 
- orientuje sa na tvorivú aktivitu detí / záujmové oblasti / 
- plní výchovno-vzdelávaciu činnosť 
- plní i sociálnu funkciu / nahrádza rodičov/  
- tvorí medzi stupeň  medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine 
-  
II. Zriadenie ŠKD  
 
- ŠKD je súčasťou školy 
- zriaďuje sa pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku 
- na zriadenie klubu je potrebných najmenej 15 detí 
- v oddelení môže byť zapísaných najviac 25 detí  
 
III. Prihlasovanie a odhlasovanie v ŠKD 
 
- o zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy 
- vedúca vychovávateľka zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie detí, kontroluje 

poplatky za ŠKD, poskytuje informácie rodičom, vybavuje sťažnosti 
- rodič, alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe osobného 

spisu dieťaťa /písomnej prihlášky / 
- údaj o spôsobe odchodu žiaka z ŠKD zaznamená zákonný zástupca do osobného spisu 

dieťaťa 
- rodič písomne oznámi neprítomnosť dieťaťa 
- rodič písomne oznámi formou splnomocnenia odchod zo ŠKD s inou osobou 
- rodič písomne oznámi deň a hodinu návštevy ZUŠ a iných krúžkov 
- rodič, alebo iný zástupca odhlasuje svoje dieťa na základe písomného oznámenia na 

tlačive 
- dieťa, ktoré nebude písomne odhlásené do 10. dňa v mesiaci,  zaplatená suma nebude 

vrátená /počty žiakov nahlasujeme na MsÚ/ 
-  
IV. Ustanovenia o platbách zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v ŠKD 
 
- riaditeľ školy v zmysle zákona č. 596/2003 § 5 odst. 2 písm. na základe Vyhlášky MŠ 

SR č. 588/2004 z 19. 10. 2004 podľa § 10 odst. 1 a 2 stanovuje výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD 
4.97 € / mesačne 

- tento príspevok sa uhrádza mesačne len cez účet v banke, vždy mesiac dopredu 
- pri neuhradení platby do 13. dňa v mesiaci po upozornení vychovávateľkou dieťa bude 

vylúčené zo ŠKD  
- riaditeľ školy v zmysle zákona č. 596/2003 § 5 odst. 2 písm. o štátnej správe 

a samospráve v školstve a iných vyhlášok  stanovuje v prípade rodičov v hmotnej 
núdzi evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene  výšku 
mesačného príspevku 0,- €, na základe písomného dokladu rodiča 
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V. Organizácia ŠKD 
 
- ranný klub detí od 6.30 – 7.45 hod. 
- popoludňajší klub detí  od 11.35 – 17.00 hod. 
- o prevádzke klubu detí počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy 
- pred každými prázdninami zisťujú vychovávateľky záujem o ŠKD, min. počet 12 detí 
- rodičia finančne dotujú prázdninovú činnosť, pričom sa prihliada na ekonomické 

požiadavky zriaďovateľa 
 
VI. Režim dňa 
 
-  6.30 –   7.45 hod.  ranný klub detí  
- 11.35 – 13.00 hygiena, obed 

 odpočinková činnosť: odstraňuje únavu 
 / počúvanie rozprávok, povestí, poviedok, relaxačnej 
hudby, oddych na koberci, .../ 

-  13.00 – 14.00 záujmové oblasti: rozvíjajú osobnosť žiaka 
/ tanec, spev, kresba, maľba, výšivka, PC, net, divadlo, 
šport, súťaže, vtipné hry, hlavolamy, encyklopédie, 
vychádzky, .../ 

-  14.00 – 15.00 telovýchovná, zdravotná a športová oblasť: slúži 
 k regenerácii síl / pobyt vonku, vychádzky do okolia 

školy, športové, námetové hry, súťaže, spontánne 
činnosti, hry v telocvični, multifunkčné ihrisko, .../ 

-  15.00 – 16.00 vzdelávacia oblasť: plnenie školských povinností 
 /precvičovanie učiva, DH, hlavolamy, optoklamy, 

čítanie neznámeho textu, časopisov,... Vypracovávanie 
domácich úloh deti robia len so súhlasom rodičov. 
Vychovávateľka deťom úlohy neopravuje. 

 
VII.  Krúžková činnosť v ŠKD 

 
-  výtvarný krúžok Mgr, Malčeková 
-  krúžok šikovných rúk Krištályová 
-  počítačový krúžok Bahledová 
-  prírodovedný krúžok Skučková 

 
VIII. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
-  na začiatku školského roka sú deti poučené vychovávateľkou o vnútornom poriadku 

ŠKD 
-  dieťa sa riadi pokynmi vychovávateľa 
-  dodržuje bezpečnostné predpisy 
-  ak dieťa poškodí zariadenie ŠKD a hry jeho zákonný zástupca je povinný vzniknutú 

škodu uhradiť 
-  nedoporučuje sa aby deti nosili do ŠKD cenné predmety, iba na vlastnú zodpovednosť 
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IX. Správanie sa detí 
 
- dieťa oddelenie ŠKD neopustí bez vedomia vychovávateľky 
- za dieťa, ktoré sa nedostaví z vyučovania do ŠKD vychovávateľka nezodpovedá 
- na hodnotení a klasifikácii správania sa dieťaťa v ŠKD sa vzťahujú ustanovenia 

vyhlášky o základnej škole, t. j. udeľovanie napomenutí vychovávateľom, vedúcim 
vychovávateľom, riaditeľom školy 

- z ŠKD môže byť dieťa na návrh vychovávateľky, riaditeľom školy vylúčené, ak dieťa 
opakovane narušuje činnosť zariadenia, ohrozuje bezpečnosť svojich spolužiakov, 
nerešpektuje vnútorný poriadok ŠKD 

- dieťa sa vyjadruje slušne, nepoužíva vulgarizmy 
 
X. Odchod detí z ŠKD 
 
- doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na osobnom spise dieťaťa 
- mimo určenú dobu na osobnom spise, len na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu 
- telefonické ospravedlnenie odchodu žiaka sa neakceptuje 
 
XI. Postup vychovávateľky pri nevyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD 
 
- pokiaľ si rodičia nevyzdvihnú svoje dieťa do 17.00 hodiny, rodič bude upozornený 

telefonicky 
- v krajnom prípade bude k spolupráci prizvaná mestská polícia 

 
 
 
 
 

 
Vo Zvolene, dňa 02.09.2009  vypracovala vedúca ŠKD 
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