Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová
Vnútorný poriadok školského klubu detí

1. Riadenie a organizácia ŠKD
-

Školský klub riadi riaditeľ školy
Výchovno – vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ
Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú
dochádzku
V oddelení ŠKD musí byť zapísaných najmenej 6 a najviac 12 trvalo dochádzajúcich
žiakov

2. Prevádzka ŠKD
-

Prevádzka ŠKD počas školského roka je v čase od 11,30 do 15,30 hod. Podľa
požiadaviek rodičov aj ráno od 6,30 do 7,45 hod.

3. Zaraďovanie žiakov
-

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky
podanej zákonným zástupcom
O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy
Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci, ktorých rodičia sú zamestnaní
Žiaci sú zaraďovaní do oddelení približne podľa veku a ročníkov

4. Výchovno – vzdelávacia činnosť
-

Výchovno – vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychovú, rekreačnú,
záujmovú, samoobslužnú a prípravu na vyučovanie
Súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú
do jedálne čistí, slušne sa spávajú a správne stolujú
Platbu za stravu zabezpečujú rodičia podľa pokynov vedúcej jedálne / príp. poverenej
osoby/
na záujmovú a rekreačnú činnosť môžeme využívať PC – učebňu, telocvičňu,
posilňovňu, školský dvor, relaxačnú zónu

5. Dochádzka žiakov
-

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo
ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny oznamuje rodič písomne

6. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov
-

Za bezpečnosť žiakov počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka
Počas konania popoludňajšieho vyučovania – nepovinných predmetov, náboženstva

-

Záujmových krúžkov, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej
zodpovednosti a po skončení dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdávajú p.
vychovávateľke
Pri hrách a iných činnostiach vychovávateľka poučí detí o bezpečnosti
Pri činnostiach organizovaných mimo objekt ŠKD môže mať vychovávateľka toľko
detí, koľko je maximálny počet v oddelení podľa ročníka
V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy,
prípadne rodičom alebo lekárovi a spíše o ňom záznam
Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané
Dieťa musí mať v ŠKD prezúvky
Straty z priestorov ŠKD, alebo školy u poisteného žiaka vybavuje zodpovedná osoba
v rámci školy
Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom
vedenie školy a rodičov

7. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD
-

-

Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD je 1,- € mesačne za dieťa z rodiny, ktorá je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 1,65 € mesačne za dieťa z rodiny, ktorá nie je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD
Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca nemá nárok na vrátenie poplatku
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli
využité všetky dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy
A ŠKD o vyradení z klubu

Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 1.9.2009
Vypracovala: Slávka Žemberyová, vedúca ŠKD
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Schválila: PaedDr. Mária Trgiňová, riaditeľka školy
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