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Organizačný poriadok školského klubu 

 

 
1  Ukončenie vyučovania, schádzanie a rozchádzanie detí 

 

Činnosť v ŠKD : 

1. Začína po skončení vyučovania, najskôr o 10.30 a trvá do 17.00 podľa záujmu 

 rodičov 

2. Deti v ŠKD musia byť riadne zapísané rodičmi. Každú zmenu v pobyte dieťaťa 

           podáva rodič vychovávateľke písomne. 

3. Ďalšie náležitosti o práci v ŠKD definuje vnútorný poriadok ŠKD. 

4. Činnosť v ŠKD rešpektuje krúžkovú činnosť žiaka i návštevu ZUŠ. 

 

      1.2  Schádzanie detí 

Vychovávateľka ŠKD je po ukončení poslednej vyučovacej hod. plne zodpovedná za                                                                                                

žiakov, ktorí sú zapísaní v ŠKD. 

 

1. 3  Príprava na obed 

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti vychovávateľa, ktorý ich učí základným 

hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni,  

uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných 

a bezpečnostných predpisov zodpovedá vychovávateľ ŠKD. 

 

     1.4  Organizácia v jedálni 

     Jedlo sa deťom podáva v jedálni. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu   

     a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie  

     počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá     

     vychovávateľ ŠKD. Učitelia vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho  

     stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas  

     jedla vychovávateľ deti nenásilne usmerňuje.  

     Nenúti ich jesť. Deti používajú pri jedle kompletný príbor. 

 

 



 1.5  Pobyt detí vonku 

Počas pobytu detí vonku je vychovávateľ ŠKD povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, 

organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky 

bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov 

a pokyny riaditeľa. 

 

1.6 Rozchádzanie detí 

Deti odchádzajú zo školského klubu podľa dohody s rodičmi / v doprovode alebo bez, 

podľa pokynov na zápisnom lístku/. 

 

 

                      2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU 

 

Školský klub je základným článkom zariadenia výchovy mimo vyučovania. V dňoch školského 

vyučovania tvorí medzistupeň medzi vyučovaním a výchovou v rodine.  

Školský klub je súčasťou Základnej školy v Čani a svojou činnosťou nadväzuje na školský 

vzdelávací program tejto školy.  

Školský klub motivuje, podporuje a vedie deti k všestrannému rozvoju osobnosti, najmä 

zmysluplnému využívaniu voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 

a s profesionálnym prístupom. 

V rámci výchovno – vzdelávacej činnosti ponúka rôzne programy, v ktorých  sa prelínajú 

všetky zložky rekreačné, sebavzdelávacie a záujmové činnosti. Záujmová činnosť je doplnená 

ponukou záujmových krúžkov vedených pedagógmi školy. 

 

V našom klube sa snažíme: 

 Poskytnúť priestor pre oddych a rekreáciu 

 Vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie 

 Podporovať detí v tvorivosti  a realizácií sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú 

 Učiť deti aktívne oddychovať 

 Dostatočne dbať o dozrievajúcu osobnostnú štruktúru dieťaťa. 

 

 

 



2.1 Charakteristika detí ŠKD 

 

Do klubu sú prednostne prijatí žiaci 1. – 4. ročníka základnej školy, ktorí majú zamestnaných 

oboch rodičov 

 

2.2 Dlhodobé projekty a programy: 

 

V spolupráci s učiteľmi základnej školy sa zapájame do prípravy kultúrnych programov 

a podujatí. Realizujeme športové súťaže v rámci nášho klubu a krátke výlety a exkurzie. 

 

2.3 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami: 

 

Spolu s rodičmi sa budeme snažiť i naďalej o kvalitný pobyt detí v ŠKD. 

 

Spolupráca je na uspokojivej úrovni, rodičia nám pomáhajú pri úprave tried, ihriska, pri 

organizovaní výletov, exkurzií a kultúrnych podujatí. 

 

 

                    3. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

 

Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú 

zastúpení jedinci s rôznymi vlohami a vlastnosťami. Patria tu aj deti zo sociálnym  

znevýhodnením a deti so zdravotným postihom. 

 Našou snahou je tieto deti nevydeľovať do samostatných skupín a snažíme sa im vytvoriť 

a zaistiť vhodné podmienky pre ich úspešné záujmové vzdelávanie. Prispôsobujeme im 

a upravujeme im obsah vzdelania aj inú dĺžku jednotlivých foriem vzdelania. Prihliadame 

k ich možnostiam a schopnostiam, rešpektujeme ich individualitu a venujeme im špecifickú 

starostlivosť v rozsahu,  ktorý potrebujú. Pri hodnotení výsledkom  záujmového vzdelania 

zohľadňujeme druh, stupeň a mieru postihnutia, alebo znevýhodnenia. 

Spolupracujeme s rodičmi, alebo zákonnými zástupcami dieťaťa, s učiteľom a školskými 

poradenskými zariadeniami. 



Výchovný program ŠKD vychádza z Rámcového vzdelávacieho programu pre základné 

vzdelávanie a nadväzuje na Školský vzdelávací   program Základnej školy, Pionierska 33, 

Čaňa. 

Školský klub sa snaží vytvárať aj podmienky pre rozvoj mimoriadne nadaných detí. 

Talentované deti zaraďujeme do aktivít primárne určeným vyšším vekovým skupinám 

a ponúkame im vhodné činnosti, ktoré rozvíjajú ich tvorivosť, rozumové schopnosti, alebo 

pohybové a umelecké schopnosti. 

Školský klub spolupracuje so školskými poradenskými zariadeniami a školou. 

 

4. Podmienky prijatia dieťaťa  a podmienky priebehu a ukončenia 

vzdelávania 

V školskom klube je vychovávateľka, ktorá zaisťuje prihlasovanie a odhlasovanie detí, 

vyberanie poplatkov a predávaniu informácií rodičom. 

Školský klub je určený žiakom 1. stupňa. O prijatí dieťaťa do školského klubu rozhoduje 

riaditeľ. 

Deti sú do ŠKD prihlasované podľa potrieb rodičov a záujmu detí na základe zápisného 

lístku, ktorý slúži ako prihláška do ŠKD. Na ňom rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa 

vyplní osobné údaje o dieťati, vyznačí rozsah dochádzky a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD. 

Po odovzdaní vyplneného, rodičom podpísaného zápisného lístku a zaplatení mesačného 

poplatku 15 € sa stáva dieťa členom ŠKD. 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v školskom klube oznámi rodič dieťaťa 

vychovávateľke písomne.  

K vylúčeniu dieťaťa z ŠKD dochádza v prípade sústavného porušovania školského poriadku, 

nezaplatení poplatku za ŠKD po dobu dlhšiu ako 2 mesiace, alebo z iných závažných 

dôvodov. O vylúčení dieťaťa rozhoduje po porade s vychovávateľkou riaditeľka školy. 

 

          


