
ŠKD v školskom roku 2018/2019 

 

Prevádzka  ŠKD 

V čase školského vyučovania je zabezpečená v: pondelok až piatok ráno 7,00 až 7,45 hod 

a po vyučovaní jednotlivých ročníkov od 11,45 do 17,00 hod. 

V školskom roku 2018/2019 máme prijatých 26 žiakov / 4 integrovaní/ 

 Odbornú starostlivosť o deti vykonáva 1 kvalifikovaná vychovávateľka. 

Aktivity školského klubu detí: 

 Európsky týždeň športu 

 Tvorivé dielne 

 Darčeky dôchodcom 

 Nácvik programu pre dôchodcov 

 Karneval 

 Účasť na akciách Centra voľného času Pezinok 

        „                      nadácie REVIA 

       „                      UĽUV-u 

 Výroba darčekov na Vianočné trhy 

 Vianočná besiedka 

 Deň otvorených dverí 

 Darčeky pre budúcich prvákov 

 LETEČKO 

 Výroba darčekov a program ku Dňu matiek 

 Návšteva rôznych kultúrnych podujatí ..........   

 

Hlavné úlohy ŠKD pre školský rok 2018/2019 

1.V práci s deťmi dodržiavať usmernenia z klubovej činnosti. 

2.Spolupracovať s pedagógmi  1. stupňa, s rodičmi. 

3. Skvalitňovať prípravu na vyučovanie. 

4. Rozširovať vedomosti o prírode, spoločnosti, kultúre.......... 

5.Dôsledne utvárať a upevňovať zdravotné a hygienické návyky žiakov. 

6.Rozvíjať a upevňovať kladné vzťahy medzi deťmi. 



7.Vo výchovnej činnosti využívať vychádzky do prírody a relaxáciu( ak to dovolia predpisy 

BOZP a počasie) 

8.Zabezpečovať odpočinkovú a záujmovú činnosť detí. 

9.Uplatňovať práva a povinnosti dieťaťa v praxi. 

10.Viesť deti  k tomu , aby sa vedeli podriadiť záujmom kolektívu a ku kolektívnej práci. 

11.Viesť deti k dodržiavaniu  režimu a  pravidiel stanovených na začiatku škol. roku pre 

činnosť v ŚKD. 

12.Pri riešení výchovných otázok spolupracovať s rodičmi  a výchovným poradcom 

Mgr.Petrou Repovou. 

 

Zaraďovanie žiakov do ŠKD 

1.Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok na základe písomnej žiadosti podanej 

zákonným zástupcom. Žiaci 1. ročníka podávajú písomné žiadosti a prihlášky vždy najneskôr 

do 15.septembra príslušného školského roku, predbežne pri zápise do 1.ročníka. 

2. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ. 

3.Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú 

dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. 

4.Žiaci sa do záujmových útvarov organizovaných v budove školy zaraďujú podľa osobného 

záujmu o činnosť. Po skončení záujmovej činnosti sa vracajú späť do ŠKD. 

5.Pri veľkej neprispôsobilosti dieťaťa na prácu v ŠKD, alebo pri ohrozovaní svojho zdravia 

alebo zdravia spolužiakov, môže byť dieťa z ŠKD riaditeľom školy  vylúčené. 

 

Príspevok na úhradu 

1.Príspevok za úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Vinosady  vo výške 15,-€ mesačne na jedného žiaka. 

2.Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa uhrádza rodič (zákonný zástupca) mesačne do 15 dňa 

v mesiaci na nasledujúci mesiac. 

3.Príspevok za úhradu sa uhrádza na účet Obecného úradu Vinosady. 

 


