
 
Riaditeľ ZŠ v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009, Vyhláškou MŠ SR 320/2008, Školským poriadkom ZŠ 

Vrútocká 58, Bratislava a vnútornými predpismi a organizačnými smernicami ZŠ v y d á v a 

  Vnútorný poriadok ŠKD 

pri ZŠ VRÚTOCKÁ 58, 821  04  BRATISLAVA       Účinnosť od 1.9.2012 
Základná charakteristika 

Školský klub detí pri ZŠ Vrútocká 58, je zriadený na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

306 z 15. júla 2009 O školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe ako súčasť Základnej školy.  

Riadenie a organizácia ŠKD 

· ŠKD riadi riaditeľ školy . 

· Výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť v ŠKD organizuje vedúca vychovávateľka, ktorá je členkou vedenia školy. 

Vedúca MZ sa zúčastňuje porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť 

vedenia dokumentácie ŠKD. Pedagogickí pracovníci ŠKD sú členmi pedagogickej rady školy. Zároveň sú členmi MZ, 

ktorého činnosť vedie vedúci MZ.  Riaditeľ určí počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených detí, vychádzajúc z 

požiadaviek rodičov a detí. 

· Počet detí v záujmových útvaroch sa určuje s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností a na bezpečnosť detí. 

Činnosť ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným plánom práce ŠKD, s ktorého sa vypracovávajú rozvrhy týždennej 

činnosti. 

Zaraďovanie žiakov do ŠKD 

· Deti sa do klubu detí zaraďujú vždy na základe písomnej žiadosti, podanej zákonnými zástupcami 

žiakov (zápisný lístok) najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka (spresnenie do 15. septembra). 

· O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 žiakov. 

· Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.  

Prevádzka ŠKD 

· Školský klub detí je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, 

denne od 6.30  do 17,30 hodiny, pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov 

detí a ekonomické podmienky školy. 

Dochádzka do ŠKD 

· Zápis do ŠKD je dobrovoľný. Po zápise je dochádzka do ŠKD povinná.  Rozsah dennej dochádzky dieťaťa 

prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z klubu detí písomne uvedie zákonný zástupca dieťaťa 

v Osobnom spise dieťaťa. Rozsah dennej dochádzky je prekonzultovaný a podpísaný zákonným zástupcom žiaka. 

· Zmeny v spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na 

základe písomného oznámenia zákonného zástupcu. Ak ide o zmenu trvalú, zároveň  aktualizuje čas odchodu v 

osobnom spise dieťaťa.  Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí zodpovedajú rodičia. 

Poplatky v ŠKD 

· Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD na jedno dieťa 

je 15,54 €. Na MÚ Ružinov sa mesačne odvádza celý príspevok, ktorý je následne použitý/   v  súlade 

so smernicou na činnosť ŠKD/ na materiálno -techn. vybavenie ŠKD t.j .  na materiál  pre prácu 

s deťmi, hračky a  na prevádzkové náklady –  energie.  Rodičia musia  rešpektovať  t ieto  zásady  

a pravidlá. V  prípade ich nedodržiavania, hrubého porušovania disciplíny dieťaťa, alebo iných 

závažných dôvodov /12 neospravedlnených účastí  v  ŠKD/ môže byť  dieťa z  ŠKD vylúčené.  

Príspevok treba uhradiť vždy do 10. dňa v danom mesiaci. Tento príspevok možno uhrádzať každý mesiac, alebo na 

polrok. Riaditeľ školy po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku.V zmysle vyhlášky MŠ SR o ŠKD z 20. januára 1995 nie je možné vracať alikvotnú čiastku príspevku v 

prípade neprítomnosti dieťaťa v ŠKD. Výnimku tvoria prípady, keď žiak nenavštevoval ŠKD celý mesiac. Úhrada v 

tomto prípade môže byť aj započítateľnou čiastkou na ďalší mesiac. 

Pedagogická dokumentácia 

Pedagogickú dokumentáciu klubu tvoria: 

a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu ŠKD, 

b) triedne knihy oddelení, 

c) osobný spis dieťaťa. 

 

Priestory ŠKD 



· Priestory pre ŠKD pri ZŠ Vrútocká 58, BA sú v príslušnej triede. 

· Na záujmovú a rekreačnú činnosť klubu detí sa využíva aj areál školy, žiacka knižnica, odborné učebne a telocvičňa 

školy. 

Bezpečnosť žiakov 

· Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá od príchodu do ŠKD až do odchodu z neho vychovávateľka príslušného 

oddelenia klubu detí. 

· Prechod detí z triedy po skončení vyučovania do ŠKD zabezpečujú vyučujúci, ktorí v danej triede vyučovali poslednú 

vyučovaciu hodinu a vychovávateľky. Deti z druhého stupňa prichádzajú do ŠKD samostatne. 

· Prechod detí na záujmový krúžok a ich návrat do ŠKD po skončení krúžku zabezpečí vedúci 

záujmového krúžku. Pravidelná návšteva záujmového krúžku je pre dieťa povinná. Odhlásiť sa môže len na základe 

písomnej žiadosti rodičov. 

· Pri zvýšenej náročnosti prostredia, alebo zvýšenom výkone činnosti, riaditeľ školy určí vyšší počet pedagogických 

pracovníkov. Pri vychádzkach, výletoch, návšteve plavárne alebo iných podujatiach  organizovaných mimo objektu 

ŠKD zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru za bezpečnosť detí až do ich rozchodu pred 

objektom klubu detí. Z miesta konania možno dieťa uvoľniť len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. 

· Obuv a oblečenie si dieťa ukladá na pridelené miesto. Veci sú označené menom a priezviskom žiaka. 

Prípadnú stratu dieťa ihneď oznámi vychovávateľke. 

· Za hry, knihy, pomôcky a zariadenie zodpovedá kolektív, ktorému boli pridelené. Náhradu škody, ktorá je spôsobená 

úmyselne, alebo nedbalosťou dieťaťa si škola uplatňuje v súlade so Školským  poriadkom. 

Záverečné ustanovenia 

· Nakoľko deti, ktoré navštevujú ŠKD, sú žiakmi ZŠ, platí pre ne v plnom rozsahu Školský poriadok  ZŠ Vrútocká 58 

· Všetci žiaci, zamestnanci ŠKD a rodičia musia byť s Vnútorným poriadkom ŠKD oboznámení. Tieto zásady si  

rodičia musia osvojíť, rešpektovať, dodržiavať, a tým pomôcť vychovávateľkám skvalitniť 

výchovný proces v  ŠKD  
· Tento Vnútorným poriadkom ŠKD nadobúda platnosť a účinnosť dňom 03.09.2012. 

 

  Vypracovala:   Mgr. J. Santerová, ZRŠ                            Schválil:   RŠ- RNDr. D. Bezáková 
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Návratka 

Meno žiaka:        Oddelenie ŠKD: 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/la so školským poriadkom ŠKD. 

 

PODPIS RODIČA:   

 

 

 

 


