
             
Školský klub detí je súčasťou školy, zriaďuje sa pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku. 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Čadca je určená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Čadca č. 122/2011 vo výške 

7,00 EUR na jeden mesiac 
a je potrebné ho zaplatiť vždy do 10. dňa v mesiaci. 

 

   

Činnosť Školského klubu detí je usmerňovaná podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č.306/2009 Z. z. 
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 
hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

 
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednotlivých oddeleniach podľa týždenných plánov, 
v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy dieťaťa mladšieho školského veku. Využívaním 
a striedaním rôznych metód a foriem práce sa p. vychovávateľky ŠKD snažia zaujať a aktívne zapojiť 
deti do činnosti. 
Odpočinkové a relaxačné činnosti hry, voľné kreslenie, čítanie , rozhovory a odpočinok prinášajú 
deťom uvoľnenie po vyučovaní. 
V záujmových činnostiach sa p. vychovávateľky zameriavajú na rozvoj zručnosti a uspokojovanie 
špeciálnych záujmov a potrieb detí. 
Významnou činnosťou ŠKD je príprava na vyučovanie, pri ktorej si deti osvojujú správny spôsob 
učenia. Príprava na vyučovanie poskytuje deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou 
didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní. 

 

 

 Pred vyučovaním  

Od   6.3O hod. –  do 7 .45 hod.  

Po vyučovaní 

Pondelok:   11.45   -  17.00 hod. 
Utorok:       11.45   -  17.00 hod. 
Streda:        11.45   -  17.00 hod. 
Štvrtok :     11.45   -  17.00 hod.   
Piatok:        11.45   -  17.00 hod. 



 
 
 

  

Do ŠKD bolo v školskom roku 2013/2014 zapísaných 171 detí. 

• I. oddelenie : p. vychovávateľka Mgr. Anna Kullová 
• II.oddelenie : p. vychovávateľka Jolana Jelenčiaková 
• III.oddelenie : p. vychovávateľka Jana Maliková 
• IV.oddelenie : p. vychovávateľka Bc. Daniela Kubiatková 
• V. oddelenie: p. vychovávateľka Mgr. Anna Čenková 
• VI. oddelnie: p. vychovávateľka Martina Piteľová 
• VII. oddelenie: p. vychovávateľka Mgr. Zuzana Čanecká 

 

  

 

• rodič, alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti 
• vyplní zápisný lístok údaj o spôsobe odchodu žiaka zo ŠKD 
• rodič písomne oznámi: 

o odchod dieťaťa zo ŠKD s inou osobou 
o deň a hodinu návštevy ZUŠ a iných krúžkov 

 

          

 

• na začiatku školského roka sú všetci žiaci vychovávateľkou oboznámení s vnútorným poriadkom 
školy (zdokumentované v prehľade výchovnej činnosti) 

• žiak sa riadi pokynmi vychovávateľa a dodržuje bezpečnostné predpisy 
• ak žiak poškodí zariadenie v ŠKD, jeho zákonný zástupca je povinný vzniknutú škodu uhradiť 
• v súlade s vnútorným poriadkom školy sa  nedoporučuje, aby deti nosili do ŠKD cenné predmety 

(mobilné telefóny, finančnú hotovosť,...) 

 

 

• na hodnotení a klasifikácii správania sa žiaka v ŠKD sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky o 
základnej škole, t.j. udeľovanie napomenutia vychovávateľom, triednym učiteľom, riaditeľom 
školy, klasifikácia zníženou známkou zo správania na vysvedčení 

• zo ŠKD môže byť riaditeľom na návrh p. vychovávateľky vylúčený žiak, ktorý opakovaným 
spôsobom narušuje činnosť zariadenia, ohrozuje bezpečnosť svojich spolužiakov, nerešpektuje 
vnútorný poriadok školy 

 


