
 
 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
(ďalej len ŠKD) 

 
Vedúca ŠKD: Dana Osuská 
Kontakt:  osuska@zskomenskehoba.sk 
Tel. kontakt:  0948 210 226  
 
 
Vážení rodičia,  
dostali ste do rúk dokument o ŠKD, v ktorom budete oboznámení so základnými 
pravidlami školského poriadku ŠKD. Je vo Vašom záujme, aby ste sa s ním oboznámili, ako aj 
s ostatnými dokumentmi školy.  
Školský klub detí riadi riaditeľka školy Mgr. Tatiana Kizivatová 
(kizivatova@zskomenskehoba.sk).  
Výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť organizuje vedúca ŠKD Dana Osuská. 
• ŠKD je v prevádzke: 
→ v ranných hodinách od 6:30 – 7:40 hod. 
→ v poobedňajších hodinách do 17:30 hod. 

Na rannú činnosť treba deti vodiť z ľavej strany školy (od gymnázia). Je tam samostatný vchod, 
kde si vychovávateľka ŠKD prevezme dieťa. Deti sa prezúvajú vo vstupnej chodbičke a topánky 
si ukladajú do odkladacích skriniek. Každé dieťa má na prízemí svoju odkladaciu skrinku na 
prezuvky zabezpečenú kľúčom. Zvršky odevov si zavesia v šatni pri svojej triede a tašky si 
uložia vedľa svojej triedy. 
Deti, ktoré majú triedy na 1. poschodí si počas rannej činnosti klubu odložia veci do šatne pri 
herni a tašky si nechajú na chodbe pred ňou. 
Po prezutí a odložení vrchného odevu do šatní, topánok do odkladacích skriniek sa deti 
sústredia v herni ŠKD/v triede určenej na rannú činnosť klubu. O 7,40 sa deti plynule presunú 
z herne do svojich kmeňových tried. 
O 7,30 sa otvára hlavný vchod školy. Bočný vchod, ktorým sa vstupuje do ŠKD je naďalej 
otvorený a  používajú ho deti, ktoré majú v tomto sektore skrinky na prezúvanie. O 7,50 sa 
obidva vchody zatvárajú, nakoľko začína vyučovanie. 
• Poobedňajšia činnosť prebieha od skončenia vyučovania do 17:30. Ak si v stanovenom čase 

nestihnete vybrať svoje dieťa z ŠKD zavolajte na mobil do ŠKD  
- tel. č. 0948 210 226 a oznámte to službukonajúcej učiteľke ŠKD. 

• Deti, ktoré nie sú prihlásené do ŠKD, odchádzajú z triedy po vyučovaní. V takom prípade sa 
obeduje dieťa individuálne bez učiteľa. Dozor v školskej jedálni je zabezpečený. 



 
 

Režim dňa: 
• 06,30 – 07,40 príchod do ŠKD, oddychové a relaxačné  hry v herni/v triede 
• 07,40 – 07,50 plynulý prechod z herne do kmeňových tried 
• 11,45/12,40 – 14,00 obed podľa rozpisu, odpočinková činnosť, hry v oddelení, odchody detí 

domov podľa požiadaviek rodičov na dotazníku, vyberanie detí rodičmi cez čipovacie 
zariadenie. 1 čip dostane dieťa zadarmo, ostatné čipy si rodičia objednajú cez formulár, ktorý 
odovzdajú svojej vychovávateľke. Každý ďalší čip stojí 4,- eurá. 

• Ak by sa stalo, že niekto stratí čip na vyberanie dieťaťa z ŠKD, informuje svoju kmeňovú 
pani vychovávateľku, čip bude obratom deaktivovaný a bude si potrebné kúpiť nový 
čip. 

• 14,00 – 15,00 vychádzky, pobyt na čerstvom vzduchu, rekreačná činnosť (v tomto čase je 
škola zamknutá). Ak si práve v tomto čase potrebujú rodičia svoje dieťa vybrať, treba 
napísať lístok vychovávateľke, aby pripomenula dieťaťu, že si musí so sebou zobrať veci von. 
Na začiatku roka /na prvých triednych aktívoch/ sa vychovávateľka s rodičmi dohodne, na 
ktoré ihrisko bude prevažne s deťmi chodiť. 

• 15,00 – 17,30 olovrant, príprava na vyučovanie, krúžková činnosť, individuálne hry detí, hry 
v oddeleniach, hry v herni, odchody detí na záujmové krúžky mimo školy, odchody detí 
domov. Príprava na vyučovanie. Je na dohode vychovávateľky a rodičov, akou formou si 
s deťmi precvičovať učivo.  

• Každoročne sa organizujú Športové kurzy v ŠKD. Termíny sa plánujú: 
• * korčuľovanie = október/november 2022 
• * plavecký = apríl/máj 2023 
 
Odchod detí z ŠKD: čipový systém – platí iba pre deti prihlásené a prítomné v  ŠKD. Pri 
vyberaní dieťaťa je potrebné priložiť čip k čítaciemu zariadeniu pred školou. 
Dieťa odchádza domov hlavným vchodom: 

-  po naobedovaní sa so svojim oddelením do 14,00 hod 
- Od 15,00 – 17,30 hod 

Ak by vznikol nejaký problém, je potrebné zazvoniť na recepciu, odkiaľ Vám bude dieťa 
vyvolané telefonicky. 
 
• Ak si rodič potrebuje vybrať svoje dieťa inak, ako je uvedené na dotazníku, je potrebné 

napísať osobitný lístok a odovzdať ho vychovávateľke. Ak bude dieťa odchádzať domov 
z pobytu vonku, berie so sebou všetky veci von. 

• Na telefonické vyžiadanie dieťa z ŠKD nebude uvoľnené. 
• V priebehu školského roka sa dieťa odhlasuje alebo prihlasuje do ŠKD 3 dni pred ukončením 

mesiaca  na tlačive, ktoré si treba vyžiadať u vychovávateľky ŠKD. 
• Za bezpečnosť detí zodpovedá vychovávateľka ŠKD. V prípade zvýšenej teploty, nevoľnosti, 

príp. úrazu dieťaťa poskytne pedagogický zamestnanec školy prvú pomoc, oznámi to 
telefonicky rodičom a urobí ďalšie opatrenia. 

• Nosenie drahých a nebezpečných predmetov  je zakázané!  Škola nezodpovedá za cenné 
veci ani elektroniku. Deti v ŠKD nepoužívajú mobilné telefóny. Výnimku tvorí len 



 
 

telefonát s rodičom, keď je s ním dohodnutý napr. pri samostatnom odchode na krúžok 
a pod. Dieťa o každom telefonáte informuje vychovávateľku. 

• Stratu osobných vecí poistených detí (šatstvo, učebné pomôcky) vybavuje učiteľka 
v spolupráci s rodičmi a tajomníčkou školy. 

V zmysle VZN Mestskej časti Bratislava -  Rača č. 5/2021 z 28.09.2021 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach bolo 
vydané nariadenie o mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí v základnej škole, ktorú uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa vo výške 29,- eur mesačne. Platba sa uhrádza do 25. dňa 
predchádzajúceho mesiaca. Za september treba uhradiť do 10.09.2022, za október do 
25.09.2022 a pod. 
 
• Platby sa môžu uskutočňovať nasledovne: 

→ mesačne     → september – december  
→ štvrťročne     → január – jún  

• úhrada môže byť vykonaná: *trvalým príkazom v banke/ *príkazom cez 
internetbankingom/*prevodným príkazom v banke, a to nasledovne: 
banka:   VÚB   kód banky: 0200 
číslo účtu:   SK0302000000001635605454 
konštantný symbol: 0308 (platby za služby) 
variabilný symbol:  uveďte pridelený kód žiaka 
Do voľného políčka  označeného  ako *doplňujúce údaje//  *popis transakcie// *účel  
platby a podobne VPÍŠTE: *ŠKD školné;  

*meno a priezvisko dieťaťa (nie svoje),  
*triedu, ktorú dieťa navštevuje  
*mesiac, za ktorý sa platba uhrádza. 

     napr.:  ŠKD; školné; Jaroslav Borský, I.A trieda, 092022 
     alebo:  ŠKD; školné; Juraj Dlhý, II.B trieda, 09-122022 

 
Úhrada sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD 
• V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR o ŠKD nie je možné vracať alikvotnú časť poplatku v prípade 

neprítomnosti dieťaťa v ŠKD. Výnimku tvoria prípady, keď dieťa nenavštevovalo ŠKD celý 
mesiac. Úhrada môže byť započítateľnou čiastkou na ďalší mesiac. 

• Od poplatku je oslobodené len to dieťa, ktorého rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, aj to 
len na základe predloženej žiadosti riaditeľke školy, ktorá mu na žiadosť odpovie rozhodnutím. 

• Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD do 25. dňa 
predchádzajúceho mesiaca a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na 
zabezpečenie úhrady, vedenie školy rozhodne o vyradení z ŠKD.  

• Dokumentácia ŠKD – vyplnia a podpíšu rodičia: 
• Záväzné prihlášky - vypĺňajú rodičia prvákov a nových žiakov, ktorí do našej školy nastúpili 

v septembri 2022; 



 
 

• Dotazníky – vypĺňajú rodičia detí, ktorí už navštevovali ŠKD. Ide hlavne o aktualizáciu 
kontaktov na rodičov a na spôsobe a čase odchodu dieťaťa z ŠKD. Mejlové adresy je potrebné 
vypĺňať čitateľne; 

• Vyhlásenie zákonného zástupcu – o realizácii platieb; 
• Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že ich dieťa nenavštevuje iný školský klub; 
• Pri záväznej prihláške aj pri dotazníku sú dôležité odchody detí z ŠKD /odchádza sám, 

odchádza v sprievode a ak odchádzajú so súrodencom mladším ako 18 rokov a cudzími 
osobami, podpisy rodičov sú veľmi dôležité/; 

• Informácie o organizácii ŠKD – dostane každé dieťa v prvý deň nástupu do školy; 
• Ak sa stane, že dieťa, ktoré je prihlásené do ŠKD z nejakého dôvodu nemôže ostať na 

poobedňajšej činnosti, JE POTREBNÉ NAPÍSAŤ NA OSOBITNÝ LÍSTOK, KEDY MÁ ODÍSŤ, či po 
vyučovaní, alebo po obede  A S KÝM ODCHÁDZA. SÁM? V SPRIEVODE? Lístok musí mať 
uvedený dátum a musí byť podpísaný zákonným zástupcom. 

• Ak dieťa takýto lístok nedonesie, nebude uvoľnené z ŠKD.  Nepísať oznam  do slovníčkov, ani 
do ŽK, pretože vychovávateľke musí zostať doklad o odchode. Niekedy sa stane, že sa rodičia 
dohodnú, hlavne keď sú nejaké oslavy, že si vzájomne vyberajú deti. Aj v tomto prípade  
treba mať lístok, kto koho vyberá, s dátumom a podpisom rodiča. Netreba zabudnúť, že 
deti sa môžu vyberať výlučne cez čipovacie zariadenie. To isté platí, ak dieťa chodí do ZUŠ 
a zmenia sa mu hodiny – TREBA LÍSTOK O ZMENE, S PODPISOM RODIČA. 

• Pri vyberaní dieťaťa je dôležitý čipovací systém – je na zodpovednosti každého zákonného 
zástupcu, ktorý obdrží čip na vyberanie dieťaťa - ak čip požičia niekomu inému, treba poučiť 
dieťa a oznámiť mu, že ho príde vybrať niekto iný, napr. sused, kamarát apod., nakoľko čip je 
aktivovaný presne na meno a vzťah k dieťaťu. Napr. Jožko Mrkvička – dieťa, prišiel pre neho 
Jozef Mrkvička otec a keď mu vychovávateľka povie Jožko ideš domov, prišiel pre teba otec 
a otca nikde, on poslal pre neho suseda, ktorému dal čip a dieťa nevie, čo má urobiť – odísť so 
susedom, zostať v škole... 

• Celoročný poplatok pre potreby oddelenia, ktoré Vaše dieťa navštevuje je 10 eur. Tento sa 
využíva na materiálne zabezpečenie oddelenia, napr. na spoločenské, vedomostné  a logické 
hry do oddelenia, lopty, lopty, švihadlá na pobyt vonku, rôzne pomôcky pri modelových 
mesiacoch, kúpe materiálu na výrobu výrobkov na trhy /vianočné, veľkonočné/, na drobné 
ceny a odmeny pri súťažiach, pri rôznych aktivitách, na zabezpečenie pitného režimu pre deti 
/sirupy, čaje/ a pod. Tento poplatok slúži vychovávateľkám ako Fond oddelenia. 

DÔLEŽITÉ POKYNY Z VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKD.  
•  Každé dieťa je poučené o správaní v kolektíve 
•  Každé dieťa je poučené, ako sa má správať vonku. Napr. keď má v rukách loptu a vypadne 

mu na cestu, nesmie za ňou utekať, ale nechať to na vychovávateľku. 
•  Každé dieťa je poučené, že NESMIE Z ODDELENIA ODÍSŤ bez toho, aby to neoznámil svojej 

vychovávateľke, či už odchádza domov, ide na záchod, ide za kamarátom do iného 
oddelenia apod. 

•  Každé dieťa je poučené, že nemôže odísť s cudzím človekom, ktorého nepozná,  ani keby 
mal čip na vyberanie dieťaťa a čip je aktivovaný na iné meno /jeho odchod sa overí 
telefonicky s rodičmi- či pre neho niekoho poslali.../ 



 
 

•  Kvôli bezpečnosti sa dieťa z ŠKD NEVYDÁVA na telefonické volanie rodičov ani na SMS. 
Dieťa je vždy uvoľnené vždy iba na PÍSOMNÉ VYŽIADANIE S DÁTUMOM A PODPISOM 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU - ak ide domov v inom čase, ako má napísané v dotazníku. Pre 
odchod dieťaťa z ŠKD je platný jediný doklad písomný, ktorý si vychovávateľka  založí 
do spisu dieťaťa. Bez písomného dokladu dieťa nebude pustené z ŠKD. 

•  Ak má dieťa so sebou MOBIL, TABLET  a iné drahé veci, vychovávateľka nie je zodpovedná 
za stratu. Telefóny môžu deti použiť iba vo výnimočných prípadoch: keď im zavolajú rodičia, 
prípadne keď ony potrebujú zavolať rodičom. Hry na telefónoch, smartfónoch, tabletoch 
sú zakázané. Vychovávateľka nemôže kontrolovať pri 25 deťoch, či sa hrajú hry, ktoré 
sú vhodné pre deti. 

•  Ak ide dieťa v poobedňajších hodinách na krúžok mimo školy /ZUŠ, CvČ, Ráčik, tréning/ 
a rodič si to žiada, môže sa vrátiť naspäť do ŠKD - treba to však zapísať do dotazníka. Tak 
isto všetky zmeny príchodov a odchodov zákonný zástupca odovzdá na papieri 
vychovávateľke, ktorý založí do dokumentácie dieťaťa. Aj zastupujúci učiteľ musí mať 
prehľad o odchodoch detí. 

•  Ak prídu pre dieťa rodičia a on sa chce ostať hrať, dobre sa cíti v ŠKD a s kamarátmi, po 
dohode s vychovávateľkou si môžu pre neho prísť neskôr, najneskôr však do ukončenia 
činnosti ŠKD do 17,30 hod 

•  Počas TA ZRŠ je ŠKD otvorený dlhšie, maximálne však do 19,00 hod. Je len pre naše deti, 
rodičia nám nemôžu doviezť súrodencov detí zo škôlky, príp. z inej školy. Za tieto deti 
neberieme zodpovednosť. 

•  Dieťa možno prihlásiť alebo odhlásiť z ŠKD 3 dni pred ukončením mesiaca vyplnením 
formulára, ktorý si rodič vyžiada od vychovávateľky ŠKD, prípadne si ho stiahne z webu 
školy. 

• Ak v priebehu školského roka zákonný zástupca odhlasuje dieťa z ŠKD, príp. zo Základnej 
školy, musí mať podpísaný formulár od vedúcej vychovávateľky ŠKD, že má vyrovnané 
všetky platby. 

•  Ak sa dieťa necíti dobre, oznámi to svojej vychovávateľke a tá sa telefonicky spojí so 
zákonnými zástupcami dieťaťa 

• Zistiť, či treba dieťa na obede nútiť dieťa do jedla, alebo ak mu nechutí, alebo ho nechce 
z nejakého dôvodu jesť, môže ho odniesť / hlavne deti vo vyšších ročníkoch odmietajú jesť 
polievku/. Ak je nejaká výnimka z dôvodu intolerancie na jedlo, treba to riešiť s vedúcim 
ZŠS. 

•  Každé dieťa musí mať označené ošatenie, uteráky, prezuvky a obuv, v ktorej príde do školy. 
• Telefón ŠKD je 0948 210 226. 

• V prípade, že má dieťa zlomeninu (nohu/ruku v sádre), môže školský klub navštevovať 
výlučne po písomnom prehlásení zákonného zástupcu, že dieťa zostáva v zariadení len na 
vlastnú zodpovednosť rodiča pre prípad ďalšieho úrazu. 

• Pri strate kľúčov od topánkovníkov 
• Nahlásiť na recepcii stratu 
• Zaplatiť sumu 3,50,- € za nový kľúčik. 

• Pri zabudnutí kľúčov od topánkovníkov: dieťa v rannom klube požiada službukonajúcu 
vychovávateľku o otvorenie skrinky na topánky.  


