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2. POSLANIE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 

 

Školský klub detí je súčasťou základnej školy. Výchova je proces dynamický, menlivý a 

tvorivý a dôkazom toho je aj práca v školskom klube, v ktorom prebieha výchova mimo 

vyučovania. Výchovou mimo vyučovania chápeme ako  čas strávený s deťmi mimo 

vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov - vychovávateliek. 

Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Výchova 

v ŠKD je jednou z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti 

mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. 

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

výchova mimo vyučovania  nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a aby sa 

nezmenila  na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí detí, hygienických zreteľov, 

prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v ŠKD je závislá 

na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou 

mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. 

 

Hodnoty uznávané v ŠKD 

 

Sloboda 

Ľudskosť  

Vzdelanie 

 

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

 

Sloboda pre nás znamená 

-           Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť a originalitu 

-           Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 

-           Každý musí rešpektovať integritu ostatných detí. správať sa k nim ohľaduplne 

-           Všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v ŠKD 

-           Každý má právo  na vlastný názor a jeho vyjadrovanie 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 školskom klube bezpečne 



-           Každý má právo byť pochopený 

-           Každý má byt' akceptovaný, nerobíme rozdiely v pohlaví detí, náboženstve,  pôvode 

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

 

Vzdelanie pre nás znamená 

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

-           Každý je povinný rešpektovať vzdelávacie aktivity, činnostiam ostatných detí nebráni 

 

 

ŠKD ponúka- odpočinkovú, rekreačnú činnosť /vrátane TOV, tematických oblastí 

výchovy/, ďalej tiež ponúka prípravu na vyučovanie , bezpečné prostredie, priateľstvo, 

dôveru, primeranú komunikáciu, estetické prostredie a rozmanitý program. 

 

 

 

Výchova a činnosť v ŠKD na našej škole sa delí na - oddychovú činnosť 

- rekreačnú činnosť/vrátane TOV/ 

- prípravu na vyučovanie 

 

 

Oddychová činnosť 

 

- realizujeme ju ako veľmi pokojnú, pohybovo a psychicky nenáročnú činnosť. Túto činnosť 

organizujeme v pokojnom prostredí, a podľa individuálnej potreby a vlastného želania. V 

takomto pokojnom prostredí sa žiaci môžu - hrať stolové hry, kresliť, omaľovávať, čítať alebo 

počúvať rozprávky, premietať DVD filmy a rozprávky, oddychovať na koberci alebo 

besedovať s deťmi. 

 

 

Rekreačná činnosť 

 

-má charakter  pohybovej aktivity, vrátane TOV, ktorú deti vykonávajú pobytom vonku na 

školskom dvore, ihrisku, preliezkach alebo vychádzkou. Pomáha deťom odstrániť únavu. 

Rekreačná činnosť môže byť organizovaná, ale i neorganizovaná - podľa záujmu detí. 

Pri rekreačnej činnosti využívame formy - sezónne športy, športy v telocvični, pohybové 

hry na ihrisku, zábavné hry v miestnosti, vychádzky. Táto činnosť umožňuje deťom 

poznávať rozličné športové, dopravné, zdravotné, vzdelávacie aktivity. 



 

Príprava na vyučovanie 

- umožňuje deťom v školskom klube každodennú prípravu na vyučovanie /s výnimkou 

stredy, ktorá je rekreačným dňom/. Postupujeme nenásilnou formou, opakovaním učiva a 

vypracovávaním domácich úloh. Pri príprave na vyučovanie rozvíjame samostatnosť, 

efektívnosť učenia. V prípade potreby, vysvetľujeme učivo a precvičujeme formou 

didaktických hier a pod. Činnosť prípravy na vyučovanie hlavne vychádza z potrieb a 

požiadaviek zo strany rodičov. 

 

 

3. CIELE VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ PRÁCE 

 

 

Cieľom výchovno - vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa. 

Cieľom je pokračovanie v predškolskej výchove a vzdelávaní po nástupe do prvého ročníka. 

Postupné doplňovanie kompetencií získavaných pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole 

Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami v 

ŠKD. Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u detí tieto kľúčové kompetencie: 

1.          Kompetencie k učeniu 

2.          Kompetencie k riešeniu problémov 

3.          Kompetencie komunikatívne 

4.          Kompetencie sociálne a interpersonálne 

5.        Kompetencie činnostné 

6.        Kompetencie k tráveniu voľného času 

 

1.         Kompetencie k učeniu: 

-   vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov 

- samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov vyvodzovať závery 

poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť 

svoje výsledky 

-     vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia 

-     prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie 

 

2.         Kompetencie k riešeniu problémov: 

- rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách a 

naplánovať spôsob riešenia 



-     vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, objavovať rôzne varianty 

riešenia 

-     samostatne riešiť problémy 

-     aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách 

-     obhajovať svoje rozhodnutia 

-     overovať prakticky správnosť riešenia problémov 

 

3.          Kompetencie komunikatívne: 

-   formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory 

-   vyjadrovať sa výstižne a súvisle v písomnom a ústnom prejave 

-   počúvať a porozumieť druhým ľuďom, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor 

-    rozumieť neverbálnej komunikácii 

-   využívať informačné a komunikačné prostriedky 

-   komunikáciu využívať v spoločenskom styku 

 

4.          Kompetencie sociálne a interpersonálne: 

-     spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní pravidiel práce v tíme 

-   podieľať sa na vytváraní príjemnej atmosféry v skupine 

-   upevňovať  dobré medziľudské vzťahy, prispievať do diskusie v skupine 

-   rešpektovať názory a správanie iných 

5.        Kompetencie činnostné: 

-   chrániť svoje zdravie, zdravie ostatných, chrániť životné prostredia 

-   vážiť si práce iných ľudí 

-  dodržiavať spolužitie medzi deťmi, vytvárať pravidlá spoločenského spolužitia 

-  dodržiavať svoje práva a povinnosti a práva iných 

-  plniť zodpovedne zverené úlohy, pracovné povinnosti dokončiť 



6.    Kompetencie k tráveniu voľného času: 

-  rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času 

-  rozvíjať záujmy v individuálnych aj skupinových činnostiach 

-  posilňovať svoje slabšie stránky, aj s pomocou iných, rozvíjať svoje nadanie 

-  rozvíjať schopnosť pracovať v kolektíve 

-  orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času 

 

Vzdelávací program školského klubu detí umožňuje osobnostný rozvoj každého 

dieťaťa v prospech jeho osobnostného maxima . 

 

 

4. MATERIÁLNE, PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ PODMIENKY 

 

 

Materiálne podmienky: 

- ŠKD  má  svoje  vlastné  miestnosti,  od  škol.roku  2016/17  v domčeku  ŠKD.  

Činnosť najprv prebieha v triedach,   po skončení vyučovania činnosť pokračuje 

v spoločných miestnostiach 

-     hygienické zariadenia sú k dispozícií na tých istých chodbách ako triedy 

a miestnosti ŠKD 

-     prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí 

-     nábytok   v   triedach   je   vhodný,   rozmiestnený   tak,   aby   vyhovoval   

individuálnej skupinovej práci, triedy sú vybavené odpočinkovými kobercami 

- hry. knihy, skladačky, výtvarný materiál a hračky sú uložené v skrinkách a 

kabinetoch hračky pravidelne dopĺňame 

-     v  činnostiach  detí  sa  využívajú  aj  počítačové  učebne,  interaktívna  tabuľa,  

školská knižnica, telocvičňa a školské ihrisko 

-     kvalitu  vých.-  vzdel.  činnosti  chceme  aj  naďalej  zvyšovať  zlepšením  

materiálnych podmienok 

 

Personálne podmienky: 

v školskom klube pracuje 6 vychovávateliek:   

Mgr. BeataBöhmerová, vedúca ŠKD 

Anna Lehotská  



Beáta Forgáčová  

Alena Debnárová  

Miroslava Homolová  

Jela Belobradová 

 

 

 Vychovávateľky  ŠKD:  

 

-     vytvárajú deťom bezpečné prostredie 

-     pripravujú pestrý výchovný program 

-     upevňujú hygienické návyky 

- upevňujú u detí slušné správanie v ŠJ a vedú deti ku kultúrnemu, 

spoločenskému správaniu a hygiene stolovania 

-     dodržiavajú pobyt na čerstvom vzduchu a pitný režim 

-     udržujú kontakt s rodičmi 

-    podporujú dodržiavanie školského poriadku 

-     spolupracujú s CVČ – Lienka 

-     v júli pripravujú „Putovný tábor ŠKD“ 

 

 

Ekonomické podmienky: 

- školský klub detí patrí pod samosprávu mesta a je financovaný z rozpočtu mesta 

- rodičia za Činnosť ŠKD prispievajú sumou  7,00 € / mesačne 

- poplatok za ŠKD vyberáme v 2-mesačných intervaloch, t.j. 14,00 € za dva mesiace 

 

5. BOZP 

 

Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických 

podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube. 

 

Podmienky na bezpečné pôsobenie: 

-    priestory ŠKD sú na prízemí školy /v triedach, kde prebieha vyučovanie/ a na poschodí 

/triedy ŠKD/, v blízkosti sú hygienické zariadenia 

-     miestnosti - triedy ŠKD sú svetlé, vetrateľné s hygienickým kútikom 



-     takmer všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne 

- s pravidlami BOZP sú deti oboznámené vždy v prvý vyučovací deň a 

tiež pred uskutočnením rôznych akcií. 

-     poučenie o bezpečnosti je zaznamenané do triednej knihy 

- v prípade úrazu je žiakom poskytnutá prvá pomoc, v prípade potreby je 

zariadené lekárske vyšetrenie a kontaktovaný je i rodič 

-     školský klub chráni žiakov pred násilím, prejavmi šikanovania a ďalšími negatívnymi 

prejavmi 

pedagogickými javmi 

-      počet detí v oddelení určuje riaditeľ školy s dodržaním osobitých predpisov 

 

 

5. RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 

I.        Riadenie a organizácia školského klubu detí 

 

1.   Školský klub detí / ďalej len ŠKD / riadi riaditeľ školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúci vychovávateľ, ktorý je 

zároveň členom vedenia školy. 

3. Vedúca vychovávateľka určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených 

detí na pravidelnú dochádzku. 

4.   Počet detí v oddelení ŠKD určí riaditeľ školy, v súlade s dodržaním osobitých 

predpisov. 

 

 

II.       Prevádzka ŠKD 

 

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

sviatkov, 

denne od 6,30 – 17.00 hod. 

2.   Počas školských prázdnin 'je prevádzka ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí 

3.   ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD. 

 

III.      Zaraďovanie žiakov 



 

1.   Deti sa do ŠKD zaraďujú  na základe písomnej žiadosti na prijatie dieťaťa do ŠKD 

podanej zákonnými zástupcami dieťaťa. 

2.   O zaradení do ŠKD rozhoduje vedúci vychovávateľ, alebo ním poverený zástupca. 

3.   Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú 

dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. 

4.   Deti sa zaraďujú do jednotlivých oddelení podľa svojho veku. 

 

 

IV.     Výchovno - vzdelávacia činnosť 

 

1.   Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú, rekreačnú 

a na prípravu na vyučovanie. 

2. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športovými aktivitami 

cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom 

vonku a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj žiakov. 

3.   V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú 

úlohy, opakujú učivo pomocou didaktických hier. 

4. V rámci rekreačnej činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. 

Vstupné hradia rodičia detí. 

5.   Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do 

jedálne po vykonaní osobnej  hygieny, slušne sa správajú a správne stolujú. 

Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky 

zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ. 

6.   Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci- 

vychovávateľky školského klubu detí. 

7. Na rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj počítačové učebne, multifunkčná 

miestnosť, telocvičňa, ihrisko a iné objekty školy. 

 

 

V.        Dochádzka detí 

 

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

uvedie 



rodič na žiadosti o prijatí dieťaťa do ŠKD a na zápisnom lístku školského klubu. 

Prípadné zmeny v  dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. 

2 Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie 

je na žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia 

rodičov. 

3.   Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za 

sebou 

nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí zo zoznamu 

pravidelne dochádzajúcich žiakov. 

4.   Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred 

ukončením mesiaca. 

5.   Za príchod dieťaťa do rannej činnosti klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 do 7.35 

hod., zodpovedajú rodičia. Po 7.35 vstup do ŠKD nie je možný. O 7.35 hod. detí pod 

dozorom vychovávateľky odchádzajú do jednotlivých tried. 

 

 

VI.     Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

 

1.   Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ. 

2.    Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ. 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečujú prechod detí, po 

dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

4.    Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú 

deti 

od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi 

dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi. 

5.    Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti. 

6.    Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 

detí. 

 

7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy 

alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí. 

8.    V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše do 

knihy úrazov. 



9.    Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 

10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. 

11. Deti majú mať svoje osobné veci / vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, 

prezuvky, topánky/ označené pre prípad odcudzenia. 

12. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ 

v spolupráci s rodičmi a vedením školy. 

13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá 

za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 

14. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodiča. 

15. Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí 

o tom rodičov. 

 

 

VII.    Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 

 

 

1.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 7,00-€ mesačne na jedno dieťa. 

2.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca raz za 2 

mesiace, vždy do 15. v mesiaci, pričom sa zákonným zástupcom zachováva právo 

mesačnej platby 

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

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

5.  Po predložení dokladov zo sociálnej poisťovne /hmotná núdza/, môže riaditeľ školy 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD: 

6.  Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa sa uskutočňuje nasledovne: 

Vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok za 2 mesiace, 

14,00 €, zoznamy detí s vybraným poplatkom a dokladom o prevzatí odovzdá 

poverenému pracovníkovi školy. 

7.      Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD 

a súčasne boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, 

rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení žiaka zo školského  klubu. 


