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Školské zariadenie, ktoré je súčasťou  Zá-

kladnej školy. Zabezpečujeme pre deti, 

ktoré plnia povinnú školskú dochádzku    

na základnej škole, činnosť podľa vý-

chovného programu školského zariadenia 

zameranú na ich prípravu na vyučovanie 

a na oddych v čase mimo vyučovania.   

 

Výchovu a vzdelávanie v ŠKD za-

bezpečujeme deťom 1.-5. ročníka,  a zá-

roveň deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.   

je výchova harmonicky rozvinutej    

osobnosti dieťaťa s podporou záujmov a    

naplnenia jeho potrieb. 

 

„Aktívne a šťastné dieťa je  

zdravé dieťa.“ 

 

Formou cielenej motivácie zapájame 

deti do činností tak, aby bolo aktívne a 

šťastné.   

KTO SME ? 

NAŠE PILIERE ÚSPECHU : 

 rovnosť príležitostí (vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu 

rovnakého prístupu pre všetky deti a odstraňovaniu bariéry vedúcej k izolácii či 

diskriminácii), 

 

 efektívnosť (uplatňovanie tvorivého prístupu a zmysluplné učenie prepojené     

so skutočným životom, možnosť výberu činností a rôznych aktivít), 

 

 participácia (uplatňovanie všetkých možných nástrojov a príležitostí so zre-

teľom na rozvoj a inovatívnosť školského klubu detí).  

NAŠE ZÁKLADNÉ POSLANIE . . .  
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Dieťaťu umožňujeme: 

 

 zmysluplne využívať voľný čas, 

 aktívne rozvíjať talent a nadania             

v čase  mimo vyučovania, 

 rozvíjať emocionálnu inteligenciu, 

 rozvíjať zručnosti, tvorivé a umelec-

ké schopnosti, 

 vhodné podmienky na prípravu        

na vyučovanie, 

 pestovanie zdravej sebareflexie, 

 naučiť sa vhodne riešiť konflikty a kri-

ticky hodnotiť kultúrne a nekultúrne 

prejavy v správaní sa, 

 formovať kladný vzťah ku knihe pro-

stredníctvom popoludňajších či-

tateľských aktivít s cieľom zvýšiť či-

tateľskú gramotnosť, 

 zapájať sa do aktivít na zvýšenie     

finančnej gramotnosti, 

 zamerať sa na poznávanie a ochra-

nu životného prostredia, 

 

 

 poznať a dodržiavať základné pri-

ncípy zdravého životného štýlu, 

 zúčastňovať sa na estetickej úprave 

prostredia, 

 posilňovať úctu k rodičom, starším 

osobám a kultúrnemu dedičstvu SR, 

 poznať a rešpektovať práva us-

tanovené v Dohovore o ochrane 

ľudských práv a slobôd, 

 poznať a vedieť využívať médiá. 

 

 

PREČO NAVŠTEVOVAŤ             

ŠKD ? 
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Organizovanie dňa v školskom klube 

detí má svoju štruktúru, tzv. režim dňa.  

Pozostáva z viacerých činností, ktoré 

majú náležité opodstatnenie. 

AKO PRACUJEME? 
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Do  režimu dňa sa začleňujú aj 

tematické oblasti výchovy a to 

tak, že každá tematická oblasť 

výchovy sa vystrieda najmenej 

raz v priebehu dvoch týždňov.  

 

Spoločensko-vedná oblasť 
 

 prejavovanie úcty k rodičom, starším, 

osobám so zdravotným postihom, 

 posilňovanie základov k národnej 

a štátnej príslušnosti,  poznanie re-

gionálnych tradícií, 

 vyjadrovanie svojho názoru, vypočutie 

opačného názoru, využívanie všet-

kých dostupných foriem komunikácie, 

 rozlíšenie kultúrnych a nekultúrnych 

prejavov v správaní, 

 poskytnutie pomoci alebo jej privola-

nie,       
 poznanie a uplatňovanie využitia práv 

dieťaťa, 

 upevňovanie sebaúcty, sebadôvery, 

  rozvíjanie reflexie, spoznávanie seba  

  samého. 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 samostatné riešenie zadania domá-

cich úloh, 

 získavanie nových poznatkov 

a informácií z rôznych zdrojov, 

 rozvíjanie efektívnych spôsobov uče-

nia sa, 

 získavanie vzťahu k celoživotnému 

vzdelávaniu, 

 upevňovanie učiva formou didaktic-

kých hier, 

 zvyšovanie jazykovej kultúry vo verbál-

nom a písomnom prejave. 
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Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, 

literárno-dramatická) oblasť 

 

 podporovanie talentu a špecifických 

schopností, 

 objavovanie krásy v bežnom živote, 

 podieľanie sa na príprave kultúrnych 

podujatí, 

 rozvíjanie základov tvorivých schop-

ností  a zručností, vzťah k umeniu, 

 rešpektovanie a tolerovanie hodnôt 

iných kultúr. 

Pracovno-technická oblasť 

  

 rozvíjanie základov manuálnych 

a technických zručností, 

 získavanie zručností potrebných       

pre  praktický život, 

 tvorba jednoduchých projektov, 

 vedenie k osobnej zodpovednosti             

za vykonanú prácu, 

 prezentovanie samého seba,                

spolupráca v skupine. 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

  

 chápanie, analyzovanie a hodnotenie 

vzťahov medzi človekom a  životným 

prostredím, 

 ochrana životného prostredia, 

 získanie vedomostí a zručností pri  tvor-

be a ochrane životného  prostredia, 

   vytváranie kladného vzťahu k prírode                                 

- a zvieratám, 

 zaujatie pozitívneho postoja k prírode. 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

  (turistická) oblasť 

 

 kultivovanie základných hygienických 

návykov, 

 rozvíjanie schopností relaxovať pra-

videlným cvičením a pohybom, 

 pochopenie škodlivosti fajčenia, al-

koholu a iných drog, 

 formovanie pozitívneho vzťahu 

k pohybovým aktivitám a športu, 

 poznanie princípov zdravého životné-

ho štýlu, 

 rozvíjanie talentu a schopností.  

Mediálna oblasť 

 

 uvedomenie si významu a vplyvu mé-

dií vo svojom živote a v spoločnosti, 

 chápanie a rozlíšenie pozitív a negatív 

využívania a vplyvu médií a ich pro-

duktov, 

 osvojenie zodpovedného prístupu pri 

využívaní médií na komunikáciu a vy-

tváranie vlastných mediálnych pro-

duktov, 

 nadobúdanie základov zručností po-

trebných na využívanie médií. 
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ČAS 

 
ČINNOSŤ V ODDELENÍ 

06.30 – 07.45 príchod do ŠKD – ranné schádzanie, individuálne hry, 

11.40 –15.00    obed, oddychová a rekreačná činnosť, 

striedanie tematických oblastí výchovy v rámci týždňa: 

pracovno-technická oblasť výchovy (PTOV), 

prírodovedno-environmentálna oblasť  výchovy (PEOV), 

esteticko-výchovná oblasť výchovy (EVOV), 

spoločensko-vedná oblasť výchovy (SVOV), 

telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy (TVOV), 

vzdelávacia oblasť výchovy (VOV), 

mediálna oblasť výchovy (MOV), 

15.00 – 15.15 hygienické návyky, olovrant, 

15.15 – 16.00 príprava na vyučovanie, didaktické hry, 

16.00 – 16.30 individuálne hry, pohybové hry, úprava priestorov                         

oddelenia, odchod detí domov, 

16.30  rozchádzanie. 

KAŽDODENNÝ REŽIM 

DŇA V ŠKD 

DLHODOBÉ PROJEKTY,  SPOLUPRÁCA 

S RODIČMI A SUBJEKTAMI 

V ŠKD vytvárame podmienky na realizovanie aktivít pre deti s možnosťou par-

ticipácie na rôznych projektoch ako besedy s odborníkmi, praktické ukážky práce 

jednotlivých zložiek a pod. ŠKD sa spolu so svojimi vychovávateľmi pravidelne po-

dieľa na príprave rôznych kultúrnych programov usporiadaných školou. V rámci 

osvetovej činnosti ŠKD spolupracuje v rôznych oblastiach (športovej či kultúrnej)     

s mestom Prešov, mimoškolskými organizáciami a inštitúciami ako je mestská kniž-

nica či Divadlom Jonáša Záborského v Prešove. 
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AKO PRIHLÁSIŤ DIEŤA  

DO ŠKD? 

AKO ODHLÁSIŤ DIEŤA  

Z ŠKD ? 

 
 Je potrebné vypísať žiadosť o prijatie 

do ŠKD, ktorá sa podáva pri zápise   

do 1. ročníka základnej školy, resp. za-

čiatkom každého školského roka 

(predpísané tlačivo je dostupné         

na webovej stránke školy). 

 Dieťa  možno v priebehu školského ro-

ka prihlásiť do ŠKD vždy 3 dni pred ná-

stupom dochádzky do ŠKD.  

 Prijatie žiakov starších ročníkov (druhý 

stupeň) základnej školy sa posudzuje 

individuálne na základe žiadosti zá-

konného zástupcu, ktorý uvedie aj dô-

vod  navštevovania ŠKD.  

 Na základe žiadosti zákonného zástup-

cu je dieťaťu pridelený variabilný sym-

bol  pre účely platieb mesačného prí-

spevku na úhradu nákladov spojených 

s činnosťou ŠKD.  

 Dieťa sa do ŠKD prijíma vždy na jeden 

školský rok . 

 Je potrebné vypísať  odhlášku z ŠKD, 

(predpísané tlačivo je dostupné         

na webovej stránke školy). 

 Dieťa  možno v priebehu školského ro-

ka odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred u-

končením dochádzky v ŠKD. 

 Dochádzku v ŠKD je možné prerušiť. 

Prerušenie dochádzky  sa uskutočňuje 

na základe písomnej žiadosti zákonné-

ho zástupcu dieťaťa,  v ktorej uvedie aj 

dôvod prerušenia.  

Spolupráca s rodičmi sa realizuje osobnými rozhovor-

mi, účasťou rodičov na akciách pripravovaných ŠKD - 

Vianočná akadémia, oslava Dňa matiek. ŠKD pripra-

vuje aj tematické tvorivé dielne za účasti rodičov, 

taktiež v rámci zápisu detí do 1. ročníka realizuje tvori-

vé dielne pre deti s rodičmi. Vychovávatelia sa  zú-

častňujú aj rodičovských združení a triednych aktívov. 

Primárnou súčasťou správneho rozvoja dieťaťa a pô-

sobenia naň je aj spolupráca s triednym učiteľom,  

školským špeciálnym pedagógom a školským psycho-

lógom pôsobiacim na škole. 
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AKO FUNGUJE DOCHÁDZKA A                                                 

PREBERANIE  DIEŤAŤA Z ŠKD? 

 Rozsah dennej dochádzky dieťa-

ťa v ŠKD, spôsob a čas jeho od-

chodu z ŠKD domov uvádza zá-

konný zástupca v žiadosti            

o prijatie do ŠKD. 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa písom-

ne informuje vychovávateľa, kto-

rým osobám možno dieťa vydať 

(zmenu zákonného zástupcu je 

potrebné dokladovať súdnym 

rozhodnutím, v súlade so záko-

nom). 

 

 Záujmovú činnosť dieťaťa mimo 

ŠKD uvedie zákonný zástupca    

na zápisnom lístku v žiadosti. 

 

 Dieťa preberá z ŠKD zákonný zá-

stupca alebo osoba poverená 

zákonným zástupcom, pokiaľ nie 

je uvedený iný spôsob odchodu 

dieťaťa z ŠKD.   

 

 Zákonný zástupca dieťaťa alebo 

rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje 

dieťa z ŠKD, je povinný prevziať si 

dieťa pri vchode do budovy ško-

ly osobne, nie prostredníctvom 

mobilného telefónu.  

 Čakanie detí na rodičov v okolí 

školy, napr. pred školou, alebo 

na parkovisku sa považuje za sa-

mostatný odchod dieťaťa z ŠKD 

bez sprievodu dospelého. Takýto 

odchod dieťaťa z ŠKD musí byť 

vopred písomne dohodnutý.  

 

 Dieťa môže samo odísť z ŠKD len 

na základe písomného súhlasu 

rodiča alebo  zákonného zástup-

cu. 

 

 Za príchod dieťaťa do rannej čin-

nosti -- ranné schádzanie ŠKD, 

ktorá je v prevádzke od 6:30      

do 7:45 hod., zodpovedá  zákon-

ný zástupca dieťaťa. V čase       

o 7:45 hod. deti pod dozorom 

službukonajúceho vychovávate-

ľa odchádzajú do kmeňových 

tried.   

 

 Zákonný zástupca alebo iná po-

verená osoba vyzdvihuje dieťa 

z ŠKD: hneď po vyučovaní, 

o 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. a 

16.30 hod. 
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AKÉ POVINNOSTI MÁM AKO 

RODIČ ? 

 Dodržiavať rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu dieťaťa, ktorý je     

uvedený v  prihláške do ŠKD.  

 Pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD alebo ak má dieťa opustiť ŠKD inak, ako je uve-

dené v žiadosti o prijatie do ŠKD,  má rodič alebo iný zákonný zástupca povinnosť 

túto skutočnosť oznámiť vychovávateľovi písomne na uverejnenom tlačive webovej 

stránke školy. 

 Informovať vychovávateľa o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných            

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať dopad na vý-

chovu a vzdelávanie a samotnú bezpečnosť dieťaťa. 

 Ak dieťa ochorie počas pobytu v ŠKD, rodič alebo zákonný zástupca ho vyzdvihne    

v čo najkratšej dobe po oznámení o jeho zlom zdravotnom stave. 

 Rodič alebo zákonný zástupca je povinný vyzdvihnúť svoje dieťa z ŠKD najneskôr    

do 16.30 hod.  Pri omeškaní vyzdvihnutia dieťaťa z ŠKD po 16.30 hod. je vyhotovený 

záznam.  

 Odovzdať dieťa osobne službukonajúcemu vychovávateľovi pri rannom schádzaní. 

 Oboznámiť sa so Školským poriadkom ŠKD. 

 Rodič alebo zákonný zástupca môže poveriť inú osobu vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD, 

ktorej meno musí byť uvedené  na písomnej žiadosti rodiča. 

 Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje 

riaditeľ na základe všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov. 

 Príspevok  je zákonný zástupca povinný uhradiť vopred vždy do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca bankovým prevodom, kde uvedie aj variabilný symbol     

dieťaťa, ktorý mu bol pridelený vychovávateľom. 

 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD môže rodič uhradiť mesačne, štvrťročne, 

polročne či ročne. Platba sa uhrádza mesiac vopred, začiatkom štvrťroka alebo    

polroka daného roka. 

 

 Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa 

strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD         

v priebehu mesiaca, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku. 

ČO BY SOM MAL VEDIEŤ AKO RODIČ ? 
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