
 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY  KOMENSKÉHO 

Školský klub detí (ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole 

Komenského, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich 

prípravu na vyučovanie, uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. 

Dôsledne zabezpečuje:     rekreačnú, 

    odpočinkovú, 

    záujmovú činnosť detí, 

    prípravu na vyučovanie, 

    pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. 

RANNÝ ŠKOLSKÝ KLUB  
od 6:30 do 7:30 hod. 

REŽIM DŇA V ŠKD PO VYUČOVANÍ: 
- oddychové, relaxačné činnosti 

- záujmové činnosti 

- výchovno-vzdelávacie činnosti (príprava na vyučovanie) 

        - do 16:30 hod. 

 

 



CIEĽOM VÝCHOVY V ŠKD JE:  

•  rozvíjať osobnosť dieťaťa, 

•  umožniť sebarealizáciu detí v skupinových i individuálnych, riadených alebo spontánnych aktivitách, 

•  vedenie detí k zmysluplnému využívaniu voľného času, 

•  utváranie pozitívnych vzťahov medzi deťmi, posilňovanie komunikačných zručností a komunikatívnych   

•   kompetencií, ktoré vedú k rozvoju verbálnej aj neverbálnej komunikácie detí. 

•  naučiť deti rozprávať sa, diskutovať, hľadať vhodné argumenty a vedieť oponovať, 

•  rozvíjať a podporovať tvorivosť a fantáziu, 

•  formovať životné postoje, vytvárať základ právneho povedomia, porozumenia, tolerancie a ochoty 

•   pomôcť, vytváranie vlastného sebavedomia a posilňovanie schopnosti nepodliehať cudzím negatívnym   

•   vplyvom, 

•  prevencia sociálno-patologických javov ohrozujúcich deti. 

 

 

 

 

 

 

 

POPLATKY 

Mesačný poplatok za ŠKD je v školskom roku 2022/ 2023 je 12 eur. 

• neplatí sa každý mesiac, každý rodič dostane informačný list od vychovávateliek, v ktorom budú 

uvedené všetky potrebné údaje k úhrade platby (september – dececmber, január – marec, apríl – jún). 

• po úhrade list je potrebné vypísať a vrátiť vychovávateľke. 

 

PRIJÍMANIE DETÍ DO ŠKOLSKÉHO KLUBU  

• školský klub detí je určený pre deti plniace si povinnú školskú dochádzku v základnej škole 

• ide o 1. stupeň (1. až 4. ročník) 

• počet oddelení v tomto školskom roku je 9, v triede po 26 detí najviac 

• dieťa je prijaté do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

• písomné žiadosti dostanete hneď na začiatku školského roka , ktoré je potrebné čo najskôr vypísať a 

odovzdať vychovávateľke . 

• prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje výlučne riaditeľ školy so zástupcami 

 

 



ZMENY POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA  

• zákonný zástupca je povinný oznámiť vopred odchýlky v dennej dochádzke 

• každú zmenu je potrebné napísať do slovníka, alebo učiteľke / vychovávateľke na edupage 

správu. 

• (napr. : Moja dcéra/ môj syn dnes nejde na obed ani do družiny.  Moja dcéra/ môj syn dnes 

opustí ŠKD skôr.  – Zaznamenať čas, ako má chodiť, aby nedošlo k zmätúcim situáciam. 

• zákonný zástupca môže prerušiť dochádzku dieťaťa v ŠKD v priebehu roka, kedy dieťa 

dostane žadosťod vychovávateľky - odhlásenie dieťaťa ŠKD písomnou formou. 

 

 

Tešia sa na vás pani vychovávateľky: Bc. Jozefína Mancalová, Bc. Mária 

Murcková, Mária Grossová, Eva Kováčová, Mária Juričková, Bc. Miroslava 

Potočná, Mgr. Veronika Kasinová, Mgr. Elena Dobiášová, Bc. Miroslava 

Rusnáková 

 

 


