
Základná škola v Kurime, Družstevná 222, 086 12  Kurima 
 

Vnútorný poriadok ŠKD 
 

1. Žiaci Základnej školy v Kurime sú povinní dodržiavať Vnútorný poriadok ŠKD, ktorý je 

súčasťou Školského poriadku Základnej školy v Kurime. 

2. O prijímaní žiakov do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy alebo ním poverená vychovávateľka. 

3. Topánky a vrchné šatstvo si žiaci odkladajú na určenej lavičke a vešiaku. Čiapky, šály, 

rukavice si žiaci odkladajú do aktoviek. Veci, ktoré možno zameniť, musia byť označené 

menom. Prípadnú stratu hlási žiak svojej vychovávateľke hneď. 

4. Opustiť školskú budovu bez dovolenia vychovávateľky je neprípustné. 

5. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy. 

6. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív žiakov, ktorému boli pridelené. 

Poškodenú pomôcku hradí ten žiak, ktorý škodu spôsobil. 

7. Dobu, venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie, musia všetci žiaci dodržiavať. 

8. Na obed odchádzajú všetci žiaci spoločne. 

9. Pred obedom si každý umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel spoločenského 

poriadku. Je príborom. 

10. Keď žiak ochorie, odhlási ho rodič zo stravy do 8.00 hod. toho dňa, ktorý nepríde na obed. 

V opačnom prípade musí žiak hradiť i nevybraté obedy. 

11. Dochádzka prihlásených žiakov je povinná. 

12. Žiak môže byť uvoľnený z ŠKD i pred stanovenou dobou odchodu, ak o to písomne 

požiadajú rodičia vychovávateľku. 

13. Za žiaka, ktorý bol na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavil, vychovávateľka neručí. 

14. Ak žiak sústavne narúša činnosť ŠKD, alebo ak porušil dochádzku bez ospravedlnenia, bude 

žiak z ŠKD vylúčený. 

15. Z hygienických a výchovných dôvodov rodičia nemajú prístup do učebne. 

16. Poplatok za pobyt v ŠKD je 2 € mesačne na žiaka. Pre žiaka v hmotnej núdzi je poplatok 1 € 

mesačne. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 10-tého dňa v mesiaci. 

17. Činnosť ŠKD je:   Pondelok  11:00 – 16:30 

                              Utorok      11:00 – 16:30 

                              Streda       11:00 – 16:30 

                              Štvrtok      11:00 – 16:30 

                              Piatok       11:00 – 16:30 

18. Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá vychovávateľka od príchodu do klubu až do 

odchodu z neho. 

19. Prechod žiakov v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. 

20. Pri činnostiach organizovaných v ŠKD  nemožno zveriť jednému vychovávateľovi viac ako 

25 žiakov. 

21. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu klubu detí 

zodpovedá vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom klubu 

detí. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe súhlasu zákonného 

zástupcu. 

 

.................................................                                            ................................................ 

           Vychovávateľka                                                                   Riaditeľ školy 

                         


