
Školský klub detí 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí je zameraná na uspokojovanie záujmov 

detí v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Počas školského roka 

prevažujú a uskutočňujú sa činnosti oddychového a rekreačného charakteru a činnosti podľa 

tematických oblastí výchovy. Jednotlivé činnosti sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD, v 

priestoroch a okolí školy.  

V školskom klube detí sa snažíme uspokojovať potreby detí po skončení vyučovania. 

Striedaním zaujímavých činností umožňujeme žiakom oddýchnuť si po vyučovaní, získavať 

nové skúsenosti, zručnosti, učiť sa komunikovať, žiť v kolektíve, rozvíjať empatiu, chrániť 

a vážiť si prírodu.  

 

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša Chlebnice. 

Pracuje podľa výchovného programu školského klubu detí. 

 

Riadenie a organizácia školského klubu detí  

1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva kvalifikovaná vychovávateľka ŠKD. 

3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú 

dochádzku. 

4. ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným školským výchovným programom. 

Prevádzka školského klubu detí 

1. ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v dobe: 

 pred vyučovaním: od 6:30 hod.. do 7:15 hod. 

 po vyučovaní: od 10:55 hod. do 15:30 hod. 

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je nasledovný: 

10:55 – 12:00 oddychová činnosť 

12:00 – 12:30 obed 

12:30 – 13:00 relaxačná činnosť 



13:00 – 13:30 rekreačná činnosť 

13:30 – 14:15 záujmová činnosť 

14:15 – 15:00 príprava na vyučovanie 

15:00 – 15:30 oddychová činnosť 

Zaraďovanie žiakov do školského klubu detí 

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej 

zákonným zástupcom žiaka. 

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. 

3. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku. 

Dochádzka žiakov školského klubu detí 

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

uvedie rodič na žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič 

písomne.  

Poplatok za školský klub detí 

Poplatok za ŠKD -  4 eur sa platí pravidelne a načas do 10.dňa v  mesiaci  bankovým 

pevodom na číslo účtu: SK65 0200  0000 0019 6084 8054. 

 

Školský klub detí 2019/2020 

 Školský klub detí v školskom roku 2019/2020 začal svoju činnosť 2. septembra.  

Deti sú rozdelené do dvoch oddelení:  

1. oddelenie – Mgr. Anna Janíková 

2. oddelenie – Mgr. Andrea Černotová 

 


