
Školský poriadok ŠKD 

 

     Popis prevádzky: 

 

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

     a štátnych sviatkov v čase od 6.00 - 17.00 hod. 

     Ranný klub: 6.00 - 7.45 hod.  (do ranného klubu môţu deti prichádzať počas celého    

     otvorenia) 

     Popoludňajší klub: 11.20 -16.00 hod. 

     Konečný klub: 16.00 -17.00 hod. 

2.  Do klubu sa prednostne prijímajú ţiaci niţších ročníkov základnej školy, ktorí sú    

     prihlásení na pravidelnú dochádzku. 

3.  ŠKD sa nachádza v herniach a v dvoch kmeňových triedach. 

     Má samostatný označený vchod. 

4.  Ranný a konečný klub sa prevádzkuje v herniach. 

5.  Rodič má právo zúčastňovať sa na pozvanie príleţitostných akcií v ŠKD.   

6.  Dieťa môţu rodičia do ŠKD prihlásiť a odhlásiť na základe vyplnenia písomnej 

     ţiadosti, podpísanej zákonným zástupcom. 

     Ţiadosť rodič nájde na www.zsjankakralalm.edupage.org 

 

     

 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD: 

  

7.  Platba za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom do 10.dňa 

      v mesiaci. Mesačný poplatok je 4,50 eura 

      Odporúčame uhradiť platbu nasledovne: 

      Do 10.septembra za mesiace IX. – XII.  /18 €/ 

      Do 10.januára za mesiace I. – VI.  /27 €/ na číslo účtu: 8109514001/5600 

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

9.   Ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. 

10. Po predloţení dokladov o sociálnej odkázanosti môţe riaditeľ školy rozhodnúť o zníţení, 

      alebo odpustení poplatku. 

11. Pokiaľ rodič neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli vyuţité 

      všetky primerané dostupné spôsoby zabezpečenia úhrady, rozhodne riaditeľ 

školy                                                     o neprijatí alebo  vyradení dieťaťa z klubu. 

12. Za príchod dieťaťa do ranného klubu zodpovedajú rodičia. 

13. Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. Ak sú                           

      vytvorené výchovné oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod dieťaťa 

      vyučujúci, ktorý mal poslednú vyučovaciu hodinu v triede, ak nebolo dohodnuté inak. 

14. Za dieťa, ktoré na vyučovaní bolo, ale vychovávateľka ho neprebrala od vyučujúceho 

      vychovávateľka nezodpovedá. 

15. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe predchádzajúceho písomného                

      oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej  

      starostlivosti     alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Na  

      ospravedlnenie neprítomnosti  dieťaťa v ŠKD, alebo skoršieho odchodu je potrebné  

      doniesť ospravedlnenie, ktoré rodič      nájde na www.zsjankakralalm.edupage.org 

16.  Ak dieťa odchádza z ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť preberá rodič. 

17. Dieťa nebude z ŠKD uvoľnené na základe telefonického poţiadania. 

18. Ak je dieťa v ŠKD a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo inej          

      krúţkovej činnosti v škole, náboţenskej výchove zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci     



       alebo vedúci krúţku, ktorý si dieťa vyzdvihne v ŠKD a po skončení                             

      odovzdá vychovávateľke, alebo podľa dohody s rodičom uvoľňujú dieťa domov. 

19. Aby sa nenarušovala výchovná činnosť, dieťa môţe byť uvoľnené z ŠKD len na 

      základe písomného poţiadania rodičov, inak je prvý odchod z ŠKD o 15.00 hod. 

      Ďalší je v intervaloch o 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 hod. 

20. Prosíme rodičov, aby vyuţívali vchod ŠKD. 

21. Pre výchovné činnosti ŠKD sú vyuţívané aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihrisko 

      a iné objekty školy, v ktorých deti dodrţiavajú vnútorný poriadok pre ţiakov. 

22. Pri organizovanej činnosti je moţné vyuţívať aj detské  ihrisko 

      za týchto podmienok: 

      a)  na preliezačkách nesmú deti visieť dolu hlavou 

      b) bez pedagogického dozoru nesmú byť deti na preliezačkách a detskom ihrisku 

      c) pedagogický dozor neumoţní pouţívanie detského ihriska a  ihriska v prípade, ak 

          podklad nie je upravený, alebo sú tam ostré predmety/ kamene, sklo a pod./ 

      d) pedagogický dozor pred vyuţitím preliezačiek zváţi fyzické schopnosti dieťaťa 

23. Výchovno-vzdelávací program je zameraný na striedanie činností odpočinkovej a  

       rekreačnej, vzdelávacej. 

24. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Stravné lístky zabezpečujú  

      rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ. 

25. Pitný reţim zabezpečujú rodičia. Škola formou mliečneho automatu na karty. 

26. Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD v sprievode rodiča a rodič si ho do ukončenia  

      prevádzky ŠKD (17.00 hod.) nevyzdvihne, bude poslané samé domov a zodpovednosť 

      za jeho bezpečnosť preberá rodič. 

27. Topánky, vrchné šatstvo si deti odkladajú na určené miesto. Veci, ktoré moţno zameniť 

      musia byť označené. (topánky, svetre, vetrovky, stravné čipy,....) 

28. Straty osobných vecí a oblečenia z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného  

      dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a ekonomickou pracovníčkou. 

29. V prípade nevoľnosti, teploty, úrazu vychovávateľka telefonicky upovedomí rodičov. 

 

     

 Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD: 

 

30. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané. Za donesené osobné 

      hračky nezodpovedá vychovávateľka ani ZŠ. 

31. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky je neprípustné. 

32. Dieťa je povinné rešpektovať a plniť pokyny vychovávateľky. 

33. Ak dieťa, ktoré navštevuje ŠKD sústavne narúša činnosť výchovného oddelenia, 

      je neprispôsobivé a jeho zákonní zástupcovia boli o tom vychovávateľkou aj písomne  

      upozornení, rozhodnutím riaditeľa školy môţe byť takéto dieťa z ŠKD vylúčené. 

34. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív detí. Za úmyselné  

      poškodenie zaplatí náhradu dieťa, ktoré ju spôsobilo. 

35. Dieťa sa má správať podľa vnútorného poriadku ZŠ Janka Kráľa, ktorého súčasťou 

      je aj školský poriadok ŠKD. 

 

 


