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1. Poslanie  školského klubu detí (ŠKD) 

 

 Výchova je proces dynamický a tvorivý, ktorý sa vyznačuje neustálymi zmenami. Výchovu 

mimo vyučovania chápeme ako čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom 

prostredí pod vedením pedagógov. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie následne po 

povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších 

a najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. 

Školský klub detí je zariadenie, ktorého hlavným poslaním je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase 

mimo vyučovania (vo voľnom čase), ktorá sa uskutočňuje zaujímavými a príťažlivými formami. 

 Voľný čas je špecifickou oblasťou života, prinášajúcou človeku radosť zo slobody, priestor pre 

rozvoj osobnosti, tvorivosť, uspokojovanie, potešenie a šťastie. Poskytuje priestor pre širokú škálu 

možností, sebarealizácie a činností, ktoré v sebe zahŕňajú prvky telesné, duševné, sociálne a duchovné.  

Voľný čas podporuje celkové zdravie a pohodu osobnosti. 

  Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube zdôrazňujeme potrebu, aby sa výchova mimo 

vyučovania rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na 

doučovanie. 

 Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu 

zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá od školského 

vyučovania, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania  na 

základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. 

 Tak isto, ako aj počas dopoludňajšieho vyučovania, aj počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

v školskom klube učitelia a žiaci dodržiavajú prístupy a princípy založené na filozofii IB programov. 

 

ŠKD je súčasťou základnej školy a jeho hlavným poslaním je: 

a zabezpečiť deťom odpočinok a relaxáciu po vyučovaní, 

b umožniť deťom zmysluplne tráviť voľný čas formou záujmových a rekreačných činností, 

c pomáhať deťom uspokojovať a rozvíjať ich kultúrne potreby a rozmanité záujmy, 

d dohliadať na bezpečnosť žiakov pred a po vyučovaní. 

e Rozvoj osobnosti a sociálnych zručností 

Hodnoty uznávané v ŠKD:  

a sloboda 

b ľudskosť 

c vzdelanie 

Tieto  hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností. 

Sloboda pre nás znamená: 

- každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu 

- nikto nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 

- každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k ním ohľaduplne 
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- každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel ŠKD 

- všetci  rešpektujeme pravidlá stanovené v ŠKD 

- každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme 

- každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky 

 Ľudskosť pre nás znamená: 

- konáme a myslíme bez predsudkov 

- spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie 

- každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne 

- každý má právo byť pochopený, snažíme sa byť empatickí 

- každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, pohlaví, pôvode 

- každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať 

- právo na bezpečie 

Vzdelanie pre nás znamená: 

- každý má právo si zvoliť vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej činnosti v ŠKD 

- každý má príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich 

- každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti ostatných - nebráni im 

 

Školský klub detí ponúka: 

a záujmovú činnosť 

b zdravý životný štýl 

c rovnosť príležitostí 

d toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru 

e seba-motiváciu 

f integritu osobnosti 

g bezpečnosť 

h priateľstvo 

i estetické prostredie 

j podporu tímovej spolupráce 

k rozmanitý program 

l rovnosť príležitostí 

 Dobrý výsledok výchovnej práce s deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, 

ich záujmov a poznania vekových osobitostí. Cieľom práce vychovávateľky v ŠKD je výchova 

harmonicky rozvinutého dieťaťa. 

 

Výchova a činnosť v školskom klube detí sa bude deliť na: 

a rekreačnú činnosť 

b odpočinkovú činnosť 

c záujmovú činnosť 
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d v prípade záujmu rodičov aj na prípravu na vyučovanie 

 

Rekreačná činnosť: 

 Bude mať charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možností vonku 

na školskom dvore, ihrisku. Túto činnosť zaradíme už pri prejave strednej únavy, pretože pomáha 

žiakom odreagovať sa, odstrániť únavu, a je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia 

organizmu. Na rekreačnú činnosti budeme využívať formy: pohybové hry na ihrisku, sezónne športy, 

hry a zábavy v miestnosti, v telocvični a na detskom ihrisku. 

 

Odpočinková činnosť: 

 Odpočinkovú činnosť budeme realizovať ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú 

činnosť žiakov. Optimálnym riešením odpočinku bude voľba činnosti samotným žiakom, podľa 

individuálnej potreby a vlastného želania. Úlohou vychovávateľky bude dbať na to, aby zvolená činnosť 

bola skutočne pokojná a uskutočňovala sa v príjemnom a bez-konfliktnom prostredí. 

 V takomto prostredí sa žiaci môžu: hrať námetové alebo stolové hry, kresliť, prezerať detské 

knihy a časopisy, venovať sa čítaniu, prípadne takým zábavám ako sú výmeny zberateľských predmetov, 

počúvanie rozprávok, hudby,  sledovanie rozprávok, neformálna beseda so žiakmi a pod. 

 

Záujmová činnosť: 

 Záujmová činnosť dáva žiakom možnosť poznávať rozličné športové, dopravné a vzdelávacie 

aktivity. Tieto činnosti pomáhajú rozširovať poznanie a celkového prehľadu žiakov. Vzhľadom na 

individuálne psycho-motorické osobitosti žiakov, sú nevyhnutnou podmienkou ich zdravého vývoja. 

Deti v ŠKD budú mať možnosť navštevovať záujmové krúžky, ktoré škola ponúkne žiakom krúžky 

podľa výberu v aktuálnom školskom roku v   čase po vyučovaní. 

 

Príprava na vyučovanie: 

 Po dohode s rodičmi umožníme deťom riešiť domáce úlohy a pomôžeme s prípravou na ďalšie 

vyučovanie. 

 

 

 



 

7 

2. Tematické oblasti výchovy – hlavné cieľové zameranie 

 

Vzdelávacia oblasť výchovy: 

- rozvíjať samostatnosť prípravy na vyučovanie, 

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia, 

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov. 

 

 Spoločenskovedná oblasť výchovy: 

- vyjadrovať svoj názor, 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

- vedieť si vypočuť odlišný názor, 

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne správanie, 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, 

- rozvíjať základné zručností sebahodnotenia,  seba-riadenia,  sebakritiky, seba-motivácie  

a empatie. 

  

Pracovno-technická oblasť výchovy: 

- vytýčiť si jednoduché osobné ciele, 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

- spolupracovať so skupinou, 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život, 

- získavať základy v tvorbe jednoduchých projektov. 

  

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy: 

- pochopiť základy ochrany životného prostredia, 

- rozvíjať zručnosti  jednoduchými činnosťami podieľajúcich sa na tvorbe a ochrane životného 

prostredia, 

- rozvíjať poznatky o živej a neživej prírode, 

- zapojiť sa do environmentálnych projektov školy a spoločnosti. 

  

Esteticko- výchovná oblasť výchovy (výtvarná, hudobná, literárno- dramatická) : 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v regióne, 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí ŠKD, 

- objavovať krásu v bežnom živote, 

- pestovať vzťah k literatúre, hudbe, tancu a divadlu 
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- učiť sa pracovať s knihou, časopisom. 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy: 

- upevňovať a osvojovať si základné hygienické návyky, 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pohybom, 

- pochopiť škodlivosť alkoholu, fajčenia a iných drog, 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu, 

- rozvíjať športový talent a schopnosti. 

  

 Odpočinková, relaxačná a rekreačná činnosť: 

- aktívne alebo pasívne relaxovať po vyučovaní podľa individuálnych potrieb žiaka, 

- využiť voľný čas na duševnú a fyzickú relaxáciu formou spoločenských a spontánnych hier, 

pobytom vonku, individuálnymi záujmovými činnosťami. 

  

Príprava na vyučovanie: 

- zábavnou formou upevňovať učivo, 

-  rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, logické myslenie, 

- rozvíjať pozitívny vzťah k učeniu a poznávaniu, 

- vedieť uplatniť vedomosti v praxi, 

- samostatne vypracovávať domáce úlohy. 
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3. Kompetencie žiaka ŠKD 

 

 Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií 

žiaka. Nadväzujú na základné kľúčové kompetencie žiakov, ktoré obsahuje Školský vzdelávací program 

našej školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a 

navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na 

záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-

vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. Predstavujú ideálny 

plánovaný cieľový výstup dosiahnutý systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom 

počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Dieťa v ŠKD si osvojí kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej 

jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD. Vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti ŠKD dôsledne využívame dostupný didaktický materiál. Veľkú pozornosť venujeme ochrane 

práv dieťaťa a tiež prevencii šikanovania v detských kolektívoch. Uskutočňujeme besedy o drogách, 

kriminalite a toxikománií. Upriamujeme pozornosť na fyzickú zdatnosť detí. 

 

Cieľom výchovného programu ŠKD je rozvíjať tieto kľúčové kompetencie: 

 

1 Kompetencie k učeniu   

a  čítať s porozumením 

b riešiť nové, neznáme úlohy, 

c formulovať správne odpovede na kladené otázky, 

d vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, 

e dokončiť začatú prácu, 

f zúčastňovať sa vedomostných súťažiach 

g realizovať vlastné nápady. 

 

2 Kompetencie k riešeniu problémov 

a rozpoznať a pochopiť problém, 

b premýšľať o jeho príčinách a naplánovať si spôsob riešenia 

c vyhľadávať informácie vhodné na riešenie problémov, 

d skúmať a objavovať rôzne varianty riešenia 

e samostatne riešiť problémy 

f aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách 

g obhajovať svoje rozhodnutia 

h overovať prakticky správnosť riešenia problémov 

 

3 Komunikačné  kompetencie 

a   vyjadrovať sa vhodne, nepoužívať vulgarizmy, 
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b komunikovať bez hanby, 

c formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne, 

d vhodne obhajovať svoj názor, 

e rešpektovať úlohy skupiny, 

f vypočúvať si odlišný názor. 

 

4 Sociálne a interpersonálne  kompetencie 

a tolerovať všetkých členov ŠKD, 

b  vie pomenovať svoje potreby, city a pocity, 

c zvládnuť jednoduché stresové situácie, 

d dokázať sa presadiť aj podriadiť, prijať kompromis, 

e efektívne spolupracovať v skupine, 

f uvedomovať si potreby iných, 

g poskytnúť pomoc alebo ju privolať. 

 

5 Pracovné kompetencie 

a  prejavovať samostatnosť vo vypracovávaní domácich úloh, 

b plniť si svoje povinnosti, dokončí prácu, 

c ovládať jednoduché manuálne zručnosti, 

d ovládať samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život, 

e starať sa o svoj a spoločný majetok s úctou. 

 

6 Občianske kompetencie 

a  žiak si uvedomuje svoje práva a povinnosti, 

b uvedomuje si slobodu iných osôb, 

c prijíma zodpovednosť za svoje správanie, 

d odhaduje riziká svojho konania, 

e učí sa plánovať a organizovať, riadiť a hodnotiť, 

f prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám, 

g prejavuje empatiu voči ostatným. 

 

7 Kultúrne kompetencie 

a spoznáva kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu, 

b rešpektuje iné kultúry a zvyky, 

c ovláda základy kultúrneho správania, 

d rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, 

e prijíma kultúrne podnety, 

f rozvíja svoj talent a záujmy. 
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8 Kompetencie k využívaniu voľného času 

a rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času, 

b rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach, 

c posilňovať svoje slabšie stránky s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie a talent, 

d rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve, 

e orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času. 

 

Jednotlivé vzdelávacie ciele sú prostredníctvom rôznych aktivít posilňované a rozvíjané týmito 

kompetenciami. Pre každého žiaka sa snažíme nájsť miesto v sociálnej skupine. 
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4. Obsah výchovnej činnosti 
  

Výchovná činnosť v ŠKD  nadväzuje na výučbu v škole, rozvíja, prehlbuje a upevňuje 

vedomosti. Je založená na dobrovoľnosti. Je zameraná aj na rozvíjanie a prehlbovanie tém bádania 

a aktivity, ktoré sú s nimi spojené.  Rozvíja zručností žiaka (ATL skills) a jeho profilu. 

 

Vzdelávacia činnosť podporuje: 

Domáce úlohy, techniky učenia, čítanie textu, reprodukcia príbehu, práca s informačnými zdrojmi, práca 

s encyklopédiou, práca so slovníkom, sebavzdelávanie, rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 

zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry, 

 

Spoločensko-vedná činnosť: 

- zámer:  vytváranie pozitívnej klímy, 

- formy: vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ, 

- témy: moje povinnosti, emócie, silné a slabé stránky osobnosti, pozitívne myslenie, moja rodina, čo je 

domov, vlastné zážitky, život so zdravotným postihnutím, práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, pozdrav, čo je konflikt, deľba práce, vulgarizmy 

a  i., 

- cieľ: rozvíjanie profilu žiaka 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Rozvíjanie zručností – ATL skills 

- jemná motorika, technická a manuálna zdatnosť, realizácia podľa výrobného postupu, tvorivé myslenie, 

predvídavosť, trpezlivosť, fantázia, pracovné nadšenie a zápal pre aktivitu... 

- sebaobsluha, sebahodnotenie, 

- príprava na vyučovanie, kladný vzťah k spolužiakom, schopnosť pracovať v skupine, ochota si 

pomáhať 

- práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, výroba dekoračných predmetov... 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, starostlivosť 

o izbové kvety, čistenie okolia školy, triedenie odpadu, zber prírodnín, podstata zdravia, stravovacie 

návyky, pitný režim, režim dňa. 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Návšteva kina, galérie, múzea, divadla, kultúrnych pamiatok, ľudové tradície, hudba, výtvarné umenie, 

tanec, nácvik kultúrneho programu a prezentácia pred publikom, rôzne výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, úprava triedy. 
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5. Metódy a formy výchovnej  práce 

  

Poslaním ŠKD bude  podporovať všetky formy zmysluplného využívania voľného času žiakov, 

a to širokou ponukou aktivít na regeneráciu síl, na posilnenie sebavedomia, rozvoj kreativity, 

sebarealizáciu, a tiež radosť z hry, ktorá je dominantnou pri každej činnosti v ŠKD a rozvíja kladné 

emócie, obohacuje sebapoznanie, prehlbuje vedomosti a sociálne zručnosti. 

Pri činnostiach je dôležité dodržiavať dobrovoľnosť. 

 

Vzdelávacia oblasť má za cieľ: 

Individuálny prístup, motiváciu, vysvetľovanie, didaktické hry, povzbudenie, motivačné hodnotenie, 

modelové situácie, prezentáciu, aktivizáciu, riešenie nových úloh. 

Spoločensko-vedná oblasť: 

Vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, hry na presadzovanie, aktivačné hry, tréning, dramatizácia, 

kooperačné hry, individuálny prístup, hry na vyjadrovanie svojich citov a pocitov, sebapresadzovanie, 

film, rozprávka, tvorivá dielňa, vlastná práca, sociálne hry, výtvarná práca. 

Pracovno-technická oblasť: 

Individuálny prístup, vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, tréning, hodnotenie, povzbudenie, rozhovor, 

vychádzka, vlastná práca, projekt, besiedka, súťaž, tvorivá dielňa, výstavka prác, prezentácia, film, 

rozprávka, beseda. 

 Esteticko- výchovná oblasť: 

 Individuálny prístup, vysvetlenie, aktivizácia, ukážka, film, rozprávka, výtvarná práca, dramatizácia, 

výstava prác, súťaž, vychádzka, povzbudenie, návšteva kultúrneho podujatia, tvorivá dielňa, besiedka, 

ilustrácia zážitku. 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť: 

Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning, vysvetlenie, film, beseda, súťaž, 

prechádzka, túra, loptové a športové hry. 

 

Vo všetkých oblastiach sa dodržujú tieto zásady: dobrovoľnosť, primeranosť, postupnosť, aktivizácia 

pedagogického ovplyvňovania voľného času, pestrosť, zaujímavosť, orientácia na osobný kontakt. 

Oživením výchovného programu budú príležitostné akcie a projekty podľa ponúk kultúrnych 

a spoločenských inštitúcií. Tieto nie sú zahrnuté do plánu práce ŠKD. 
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6. Materiálne, ekonomické a personálne podmienky 

 

6. 1 Materiálne podmienky: 

- školský klub  nemá svoje vlastné priestory, využíva kmeňové triedy jednotlivých ročníkov, 

- v jednotlivých triedach - oddeleniach  je k dispozícii počítač s pripojením na internet a tiež 

interaktívne tabule, 

-  oddelenia ŠKD sú zariadené nábytkom, ktorý je vhodný a rozmiestnený tak, aby vyhovoval  

dopoludňajším i popoludňajším aktivitám, nielen  individuálnej, ale aj skupinovej práci detí, 

-  priestory oddelení sú zútulnené kobercami, čím sa vytvoril tzv. relaxačný kútik, umožňujúci 

odpočinok žiakov po vyučovaní, 

- prostredie ŠKD je esteticky upravené, dotvorené a vyzdobené prácami detí, 

- ŠKD poskytuje deťom výtvarný materiál, pomôcky rôzneho druhu, spoločenské hry, knihy,  

hračky a športový materiál, ktorý sa priebežne obnovuje a dopĺňa podľa potreby, 

- ŠKD môže využívať telocvičňu, multimediálnu a počítačovú učebňu, školskú 

knižnicu,  športové ihrisko a blízky park, 

-  stravovanie žiakov a detí navštevujúcich ŠKD je zabezpečené školskou jedálňou, 

-  hygienické zariadenia sú deťom ľahko dostupné, nachádzajú sa v blízkosti tried, na rovnakom 

poschodí. 

 

6. 2 Ekonomické podmienky: 

- ŠKD  - školský klub detí - je  financovaný z rozpočtu zriaďovateľa školy BSK, 

- rodičia prispievajú na činnosť v ŠKD mesačným poplatkom, určeným zriaďovateľom školy 

BSK, 

- na materiálne zabezpečenie  jednotlivých akcii prispieva   bude prispievať rodičovská rada, 

- pracovný materiál je zabezpečený spoločným úsilím školy a rodičov. 

  

6. 3 Personálne podmienky: 

- ŠKD je súčasťou základnej školy, 

- organizačne podlieha riaditeľstvu školy, 

- výchovnú činnosť zabezpečujú vychovávatelia (-ľky), ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na 

vzdelanie, 

- pri zabezpečovaní akcií spolupracujú s triednymi učiteľmi a rodičmi. 
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7. Pravidlá bezpečnosti v ŠKD 

 

- žiakov po vyučovaní preberá vychovávateľ/ka, 

- príchody, dozor a odchody z jedálne zabezpečuje vychovávateľ/ka,, 

- žiak bez vedomia vychovávateľky neopúšťa jedáleň, triedu ani oddelenie, 

- nemanipuluje s elektrickými zariadeniami ani oknami, 

- dodržiava pokyny vychovávateľky, dozor konajúceho učiteľa, 

- dbá na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov pri hrách, pri manipulácii s pracovnými 

pomôckami a inej činnosti, 

- žiak môže opustit priestory školy len v sprievode rodičov alebo sám - podľa vyznačeného 

odchodu na zápisnom lístku, kde je vyznačený súhlas rodičov 

- pri nepravidelnom odchode žiak opúšťa ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodičov, 

- žiaci sú na začiatku školského roka, ako aj priebežne poučení o bezpečnosti a správaní sa počas 

presunov mimo školy 

- vonku sa žiaci pohybujú len vo vopred vymedzenom priestore, opúšťajú ho len 

s upovedomením svojej vychovávateľa/-ky, 

- žiak dodržiava vnútorný poriadok školy. 
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8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1.  Hodnotenie žiakov 

2.  Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3.  Hodnotenie školy 

 

Vnútorný systém hodnotenia žiakov 

 Hodnotenie detí je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, 

korekčnú a motivačnú funkciu. Prebieha priebežne a sústavne, čím sa zabezpečuje nielen včasné riešenie 

vzniknutých problémov, ale najmä možnosť predchádzať im. Predmetom hodnotenia vo výchovnom 

procese sú najmä aktivita, zručnosti a návyky, usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie detí podľa Školského poriadku ŠKD. Hodnotenie žiakov je 

založené na filozofii programov IB. Preferovanými metódami pri hodnotení sú pozitívna pochvala, 

povzbudenie, vystavovanie prác detí. Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom klube je 

poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí 

so zručnosťami a spôsobilosťami. Kladieme dôraz na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

 Hodnotenie sa robí na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiaka. 

Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do 

úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  Odlišujeme hodnotenie 

spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 Slovné hodnotenie je formou hodnotenia, ktorého výsledky sú obsiahnuté v slovnom komentári, 

kde vychovávateľ ocení klady i nedostatky práce dieťaťa. V procese hodnotenia vychovávateľ uplatňuje 

primeranú náročnosť, pedagogický takt voči dieťaťu, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa voči nemu 

správa. 

 Sebahodnotenie dáva dieťaťu možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnanca školy 

  Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších 

školských aktivít. Na hodnotenie pedagogického zamestnanca školského klubu budeme používať tieto 

metódy: 

- pozorovanie (hospitácie), 

- rozhovor, 

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 

učebných pomôcok, organizácie mimoškolskej činnosti a pod. 
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Hodnotenie školy 

  Cieľom hodnotenia  bude, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o 

tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. Ďalším dôvodom hodnotenia je aj zverejnenie 

dosiahnutých cieľov školy, ktoré na žiakov kladie ŠVP. 

 

Pravidelne budeme monitorovať: 

- podmienky na výchovu 

- spokojnosť s vychovávateľkou/-ľom 

- prostredie – klíma školy 

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

  

Kritériom pre nás bude: 

- spokojnosť žiakov, rodičov 

- kvalita výsledkov 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy budú: 

- dotazníky pre žiakov a rodičov 

- SWOT analýza 

 

SWOT analýza ŠKD 

 

Silné stránky 

• spolupráca s triednymi učiteľkami, 

• spolupráca s rodičmi – záujem rodičov 

o ŠKD, 

• materiálne vybavenie (interaktívna 

tabuľa, počítače), 

• využívanie ostatných priestorov ZŠ, 

• podpora zo strany vedenia školy, 

• rozmanitý program (kino, divadlo, 

múzeum), 

• pestrý výchovný program, 

• odborná pripravenosť vychovávateliek, 

• ochota prijímať nové podnety zo  strany 

učiteľov a vedenia školy 

Slabé stránky 

• finančné zaťaženie rodičov potrebné na 

zabezpečenie rôznych aktivít 

• apatia voči dianiu sa v triede 
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9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca ŠKD 

  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len „ĎVPZ“) bude mať dopad na 

celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Tento systém má dané ciele: 

- uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

- motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

- zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 

pedagogickej dokumentácie ... 

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 

videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod., 

- zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

- sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií 

prostredníctvom efektívneho informačného systému, 

- ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného zamestnanca 

školy, 

- každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za 

rovnakých podmienok. 
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10. Výchovné štandardy 

 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické a matematické cvičenie Samostatne písať úlohy 

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 

vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu 
Poznávať efektívne spôsoby učenia sa 

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s 

porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získať nové poznatky a 

informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové 

hry, doplňovačky, didaktické hry 
Rozvíjať získané poznatky 

  

 

Spoločenskovedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo 

je tolerancia 
Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako 

pochopiť iných, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, 

sebariadenia, sebamotivácie a empatie 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť  k osobám so 

zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských 

práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, 

ktoré konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

v oddelení/záujmovom útvare 
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Asertivita, asertívne správanie Obhajovať svoje názory 

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Vypočuť si opačný názor 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, 

čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život 

detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej 

a rozvrátenej rodine 

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom editore 

Využívať všetky dostupné formy komunikácie  

  

  

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine. Pracovať v 

skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v 

šatni 

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické 

návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, 

úcta ku každému povolaniu, dodržovanie 

denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, 

dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné 

ciele 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť 

na spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej 

motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca 

Rozvíjať základy manuálnych a technických 

zručností 

Poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti Získavať základy zručností potrebných pre 

praktický život 

Získavať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh 

oddychového kútika v oddelení 
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 

obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody 

a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného prostredia 

  

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície/zvyky, povesti, názvy 

ulíc, miestne noviny, história a dnešok 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, 

športové činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

podujatia 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, 

úprava  zovňajšku 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce, 

mesiac knihy, jeseň, Nový Rok, jar, zima, leto, 

rozprávať o rôznych sviatkoch Slovenska a vo 

svete 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v 

skupine, spoznávať históriu, sviatky, tradície, 

nové kultúry 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

  

 

 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Ovládať základné hygienické návyky 

Prechádzka, plávanie, cvičenie v telocvični, 

kolektívne loptové hry 

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

návykové látky, drogy, civilizačné choroby 

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu 

a iných drog 
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Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové disciplíny 

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, 

potravinová pyramída, predchádzanie chorobám 

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad 

zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 

podľa ročných období 

Uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent schopnosti 
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11. Prílohy 

 

Príloha č. 1 Plán činnosti ŠKD 

 

JESEŇ – september, október, november 

Uvítanie prvákov do ŠKD – zábavné popoludnie 

ŠARKANIÁDA- púšťanie šarkanov, výstava detských prác 

Prečítam ti rozprávku- čítanie pre prvákov 

Dary prírody- výstava ovocia a zeleniny 

Športový deň – zábavno-súťažné popoludnie 

Vychádzka do okolia školy- pozorovanie jesennej prírody 

Spievaj, tancuj, raduj sa- zábavné popoludnie s tancom a hudbou 

Zdravý školský klub- prevencia pred chrípkou 

Beseda s  policajtom 

Darčeky pre našich starých rodičov 

  

Výzdoba triedy – rozprávanie o lete/prázdninách 

Narodeninový kalendár 

17.11. 

Uctievanie predkov/pamiatka zosnulých 

Výzdoba okolia školského areálu 

Ekologická prednáška 

Výstava ovocia a zeleniny 

Divadlo 

 

ZIMA -  december, január, február 

Bibiana 

Tvorivé dielne- príprava vianočných darčekov a pozdravov 

Mikuláš, čo v tom vreci máš? – rozhovor na tému sv. Mikuláš + pesničky a básničky – zábavné 

popoludnie 

Vianoce prichádzajú- posedenie pri stromčeku 

Darček pre kamaráta- príprava darčekov pre budúcich prvákov 

Biele kráľovstvo- stavanie snehuliakov 

Pečieme medovníčky – zdobenie 

Nový rok – ohňostroj 

Požiarnici - beseda 

Zubárka – beseda 
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Fašiangy - KARNEVAL  - fašiangové radovánky 

Úľuv 

Tvorba vianočných ozdôb 

  

JAR -  marec, apríl, máj 

 

„Z rozprávky do rozprávky“ – popoludnie s detskými knihami 

Šibi ryby- veľkonočné zvyky a tradície 

Ozdoba veľkonočných vajíčok + výroba korbáčov 

22.apríl „Deň Zeme“ – úprava okolia školy, EKO plagát 

Mamička má sviatok- Deň matiek 

Apríl- mesiac lesov- návšteva poľovníckej výstavy 

Zdobenie mája 

Vítanie jari 

 

 LETO – jún 

 Deň detskej radosti- MDD- zábavno-súťažné popoludnie 

 Hra na turistov - spoznávanie histórie Bratislavy 

 Deň otcov 

Prehodnotenie celého školského roka 

Príprava na leto 

Bezpečnosť počas prázdnin 

 

Celoročné aktivity ŠKD 

 

Práca s detskými časopismi 

Postav dom, zachráň strom- triedenie odpadov, zber papiera 

Čo nepatrí len do koša- zber vrchnáčikov z fliaš, zhotovenie obrázkov 

Pravidelná výzdoba školy 

Spolupráca s okolitými múzeami 

Čo a ako recyklujeme 

Stavba kompostu 

Záhradka v škole 

Skleník 
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Príloha č. 2  Časový rozvrh činností v ŠKD 

 

  

11:40 – 11:55hod. 

Príprava na obed 

  

11:55 – 12.45 hod. 

Obed – slušné stolovanie 

  

12:45 -  13.30 hod. 

6. hodina 

 

13:30 - 14:30 

Relaxačná činnosť / Pobyt vonku 

 

14:30 – 15:30  

Záujmová činnosť 

  

15:30 -   16.00 hod. 

Príprava na vyučovanie 

  

16.00 -   17:00 hod. 

Hry podľa výberu detí / Pobyt vonku 
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Príloha č. 3 Riadenie a organizácia ŠKD 

  

Školský klub detí riadi riaditeľ školy. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje 

vychovávateľ/ka. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú 

dochádzku. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 12 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich 

žiakov na celý čas pobytu v ŠKD. 

  

Prevádzka ŠKD 

 Školský klub je v prevádzke v pracovných dňoch, spravidla celý školský rok, okrem dní 

pracovného pokoja  a štátnych sviatkov. ŠKD je počas dní školského vyučovania v prevádzke 

nasledovne: 

Ranný ŠKD: od 6:30 – 7:45hod 

• Rodič môže dieťa priviesť do ŠKD do 7:30 hod. 

• Vychovávateľka o 7:30 vchod zamkne a o 7:45 idú deti do svojich tried. 

 

Popoludňajší ŠKD: od 13:30 - 15:50 hod. 

• V čase od 15:50 do 16:00 sa žiaci zhromažďujú v zbernej triede. 

 

Záverečný ŠKD: od 16:00 – 17:00 hod 

 

Zaraďovanie žiakov 

 

 Žiaci sa  do ŠKD  zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky  podanej 

zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30.júna predchádzajúceho školského roku. 

Pre deti prijaté do 1. ročníka je termín podania žiadosti do 15. septembra  príslušného školského 

roku. 

 Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci 1. stupňa na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú 

zamestnaní.   

Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením 

mesiaca.  Do ŠKD sa môžu zaradiť aj žiaci na prechodné obdobie alebo len na niektoré dni, nepravidelnú 

dochádzku alebo iba na niektorú z činností prevádzky ŠKD. 

  

Dochádzka žiakov do ŠKD 

 Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie 

rodič na žiadosti o prijatie do ŠKD. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič 

písomne! Odchod z ŠKD v iných prípadoch, ako je uvedené na žiadosti o prijatie do ŠKD, je možný len 

na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa a to až po naobedovaní. 
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 Pri vyzdvihnutí dieťaťa zo ŠKD rodič čaká na dieťa pred bočným vchodom A (nevstupuje do 

budovy školy). 

 Za odchod dieťaťa zo ŠKD (domov, na záujmovú činnosť mimo ŠKD) bez sprievodu zákonného 

zástupcu, právne zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. 

 Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťaťa do skončenia prevádzky ŠKD, najneskôr do 17:00. Pri 

opakovanom nedodržaní času budú vyvodené opatrenia, prípadné vylúčenie dieťaťa zo ŠKD. 

 Za príchod žiaka do ranného ŠKD zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa skladá z  odpočinkovej, rekreačného a záujmovej 

činnosti a prípravy na vyučovanie. 

 Záujmová činnosť sa bude uskutočňovať spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, 

krátkodobého charakteru. Obsah záujmovej činnosti tvoria aktivity zamerané na uspokojovanie 

a rozvíjanie záujmov detí. Tvorí ju 6 tematických oblastí výchovy, ktorá sa vystriedajú v 2 týždňov. 

 V čase určenom na vyučovanie si deti vypracúvajú domáce úlohy, čítajú knihy, pracujú 

s časopismi, opakujú učivo formou didaktických hier. 

V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením je umožnené  žiakom čo 

najviac voľného času tráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj 

žiakov.  Jeden deň v týždni (spravidla piatok) majú deti vyhradený ako rekreačné popoludnie. 

Odpočinková činnosť je zameraná na oddych a relaxáciu ak je vhodné počasie spravidla sa 

ukončuje vonku. 

 Ak má činnosť prebehnúť mimo areálu školy, oznámi túto skutočnosť vychovávateľka rodičom 

vopred. Keď sa dieťa z nejakých dôvodov nemôže takejto aktivity zúčastniť, zabezpečí si rodič jeho 

vyzdvihnutie pred odchodom skupiny zo školy. 

 Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne 

pod dozorom vychovávateľky, správajú sa slušne a stolujú kultúrne. Povinnosťou rodiča je, aby žiak 

mal stravu uhradenú včas, inak bude vychovávateľkou vyzvaný, aby si dieťa popoludní vyzdvihol v čo 

najkratšom čase. 

 Okrem tried sa na činnosť využíva telocvičňa, knižnica, školský dvor. 

 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov 

 Za bezpečnosť žiakov počas pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ/ka. Počas konania 

popoludňajšieho vyučovania - nepovinných predmetov a záujmových krúžkov  konajúcich sa 

v priestoroch školy - odchádza dieťa v sprievode vedúceho krúžku, ktorý je za dieťa počas pobytu na 

krúžku zodpovedný. Po skončení krúžku odovzdá vedúci krúžku dieťa rodičovi alebo vychovávateľke/-

ovi.  

Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ/ka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti. Dieťa 

má oblečenie vhodné na pobyt vonku (na školskom dvore). 



 

28 

V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, ak treba zabezpečí ošetrenie záchrannou 

službou. Úraz oznámi rodičom a vedeniu školy a napíše o ňom záznam. Ak má dieťa počas pobytu 

v ŠKD ťažkosti vychovávateľka o tom telefonicky upovedomí rodičov. 

Nosenie nevhodných a nebezpečných predmetov (kolobežky, kolieskové korčule...) do ŠKD je 

zakázané. Používanie mobilných telefónov, rôznych elektronických hier, tabletov a pod., je možné až 

po dohode s vychovávateľkou/-om. Za poškodenie, prípadne stratu takýchto predmetov škola nenesie 

zodpovednosť. 

Správanie žiaka v ŠKD sa riadi školským poriadkom pre žiakov. 

  

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD 

 O aktuálnej výške príspevku sú rodičia informovaní vždy na začiatku školského roku 

a celoročne na webovej stránke školy. Rodič je povinný príspevok uhradiť vopred od 10.dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási 

dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí 

stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD  a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na 

zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení žiaka  z ŠKD. 
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Príloha č. 4 Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD 

 

Pravidlá správania sa detí vychádzajú zo školského poriadku školy nasledovne: 

 

1 Práva dieťaťa 

• Dieťa má právo navštevovať ŠKD . 

• Dieťa má právo na vzdelanie a výchovu zameranú na vývoj jeho osobnosti, rozvoj  talentu . 

• Dieťa má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ŠKD. 

• Dieťa má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor. 

• Dieťa má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľky 

a spolužiakov. 

• Dieťa má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc vychovávateľky. 

• Dieťa má právo stravovať sa v školskej jedálni 

• Dieťa má právo plne využívať zariadenia, hry a pomôcky ŠKD. 

 

 

2 Povinnosti dieťaťa 

• Dieťa je povinné dodržiavať školský poriadok, školský poriadok ŠKD a pravidlá v oddelení. 

• Dieťa je povinné prichádzať na činnosť ŠKD včas a čisto oblečené. 

• Do školskej budovy má žiak povolený vstup o 6 30 hod. Zo školského klubu odchádza 

najneskôr o 17:00hod. 

• Dieťa pri vstupe do budovy je povinné prezuť sa, odložiť si obuv a odev do prineseného 

skrinky, odev si zavesí na vešiak. Z odevu si vyberie všetky predmety a finančné prostriedky, 

aby sa zabránilo ich odcudzeniu. 

• V triede a školských priestoroch je každé dieťa povinné zachovávať čistotu a poriadok. 

• Na výchovnú činnosť si dieťa  nosí  pomôcky určené vychovávateľkou .Nie je dovolené nosiť 

predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť zdravia, ani väčšie sumy eur, alebo veľmi cenné 

predmety. 

• Dieťa môže mať mobilný telefón pri sebe, počas výchovnej činnosti ho má vypnutý a uložený 

v školskej taške. Použiť ho môže iba v odôvodnenom prípade so súhlasom vychovávateľky. 

• Po školských priestoroch sa pohybuje kľudne, nebehá, neskáče zo schodov. 

• Počas celej výchovnej činnosti nesmie opustiť ŠKD bez povolenia vychovávateľky . 

• V ŠJ dodržuje zásady slušného správania sa pri spoločnom stolovaní. 

• Dieťa je povinné šetriť a neničiť  zariadenie ŠKD , spoločné hry a stavebnice. 

• Pri vychádzkach a pobyte v školskej záhrade sa riadi pokynmi vychovávateľky. 

• Vymedzený čas k príprave na vyučovanie využívajú všetky deti prítomné v tom čase 

v oddelení. 
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Záverečné ustanovenie 

Dodržiavanie  školského  poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti ŠKD. V prípade nedodržiavania 

školského poriadku ŠKD budú vyvodené opatrenia, až po možné vylúčenie dieťaťa z ŠKD. 

 


