
 

 

ŠKOLSKÝ    PORIADOK     ŠKD 

pri ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz 

 
           Organizácia činnosti ŠKD 

1. ŠKD je určené deťom 1.-9. ročníka ZŠ. 

2. V prípade veľkého záujmu o ŠKD budú prednostne prijímané detí z nižších ročníkov 

a deti, ktorých rodičia sú zamestnaní. 

3. Prevádzka ŠKD je v čase školského vyučovania od 11. 00 do 17. 00  hod. 

4. Mesačný poplatok za ŠKD je 7 eur a platí sa vždy do 10. dňa v mesiaci. 

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

6. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku. 

7. Po 4. a po 5. vyuč .hodine dieťa prichádza do ŠKD v sprievode učiteľky alebo 

vychovávateľky. 

8. Po 6.vyuč. hod. prichádza dieťa do ŠKD samo. 

9. Po 4. a 5. vyuč. hod.  chodia deti do jedálne s vychovávateľkou. 

10. Po 6.vyuč. hod. chodia deti do jedálne samé. 

11. Ak sa dieťa nedostaví do ŠKD, vychovávateľka nenesie zaňho zodpovednosť.  

 

Práva rodičov  

12. Po predložení potvrdenia o hmotnej núdzi, môže zriaďovateľ školy znížiť, resp. odpustiť 

platenie príspevkov za ŠKD. 

13. V prípade neprítomnosti dieťaťa celý kalendárny mesiac z dôvodu  dlhodobých 

zdravotných problémov podložených lekárskym potvrdením sa poplatok za ŠKD na dané 

obdobie neplatí. 

 

          Povinnosti rodičov 

14. Ak dieťa odchádza zo ŠKD bez rodiča, resp. zákonného zástupcu, právnu zodpovednosť 

za dieťa preberá rodič, resp. zákonný zástupca. 

15. Ak rodič resp. zákonný zástupca nepríde po dieťa do 17. 00 hod., vychovávateľka čaká 

s dieťaťom 20 min. a potom volá políciu. 

16. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD mimo určeného času len na základe písomnej 

žiadosti rodiča. 

17. Dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD aj na telefonický podnet rodiča, ak dal predtým k tomu  

písomný súhlas.   

18. Do ŠKD prihlasuje dieťa rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa na základe záväzne 

vypísaného zápisného lístka a písomnej žiadosti. 

19. Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe písomnej žiadosti rodiča resp. zákonného zástupcu 

dieťaťa. 

 

         Práva dieťaťa 

20. Dieťa má možnosť počas prevádzky ŠKD navštevovať záujmové krúžky organizované 

školou. 

21.  Dieťa má možnosť prezliecť sa do športového oblečenia. 

 



 

 

   Povinnosti dieťaťa 

22. Dieťa nesmie samovoľne opustiť miestnosť ŠKD , odchod domov, na krúžok, WC hlási 

vychovávateľke. 

23. V čase pobytu na školskom dvore a ihrisku nesmie dieťa opustiť tento priestor bez 

vedomia vychovávateľky a musí dodržiavať pokyny vychovávateľky. 

24. Dieťa je povinné dbať na poriadok v osobných veciach a nepoškodzovať školský majetok. 

25. Úmyselné poškodenie školského majetku a osobných veci iných sa musí finančne 

nahradiť. 

26. Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť, zdravie, ani väčšie sumy 

peňazí, alebo veľmi cenné predmety. 

27. Dieťa nesmie používať mobil na hranie, alebo iným nevhodným spôsobom narúšať 

výchovno –vzdelávaciu činnosť. 

28. V školskej jedálni musí dieťa dodržať zásady slušného správania pri spoločnom stolovaní 

(nerozprávať, nebehať).   

29. Za mobil, financie a iné hodnotné veci si nesie zodpovednosť dieťa samo. 

30. Krádež, šikanovanie, ublíženie na zdraví sa trestá podľa školského poriadku. 

31. Dieťa nesmie manipulovať s elektrickými zariadeniami, žalúziami, oknami. 

32. V prípade závažného  alebo opakovaného porušovania školského poriadku ŠKD ( 3 zápisy 

v žiackej knižke ) môže byť dieťa vylúčené. 

33. Dieťa je povinné okamžite hlásiť každú ujmu na zdraví, ktorú utrpelo počas pobytu 

v ŠKD. 

34. Z odevov na chodbe si dieťa vyberá cenné veci alebo peniaze, aby zamedzilo  ich 

odcudzeniu. 

35. Počas pobytu v ŠKD dieťa dodržiava zásady slušného správania( viď. príloha ) 

 

 

Z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i e 

 

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti ŠKD. 

Za jeho porušovanie nesie osobnú zodpovednosť. 

 

 

 

 

V Čadci 01.09. 2015 



 

 

PRÍLOHA 

 

ZÁSADY   SLUŠNÉHO   SPRÁVANIA 

 
1. Zdravím  všetkých  dospelých  (kuchárky, upratovačky, rodičov, učiteľov ). 

 

2. Používam  čarovné  slovíčka  prosím  a ďakujem. 

 

3. Keď  hovorí  vychovávateľka , počúvam,  nevyrušujem  a neskáčem do reči. 

 

4. Veci, hračky, ktoré  si vytiahnem ,  vždy po sebe uložím na poriadok. 

 

       5. V jedálni   nerozprávam ,  nechodím  po  jedálni. 

 

       6. Počúvam  a rešpektujem   pokyny vychovávateľky. 

 

       7. V miestnosti  ŠKD  nesmiem  kričať  a behať.  

 


