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Špeciálna základná škola internátna, Bentlakásos Speciális Alapiskola, 

Viničná 12, 986 01   F i ľ a k o v o 

Školský poriadok školského klubu detí 

1. O prijatí detí do školského klubu detí rozhoduje riaditeľ školy. 

2. Do školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) dochádzajú deti hneď po ukončení 

vyučovania. 

3. Svoje veci odkladajú na určené miesto. 

4. Ţiak v školskom klube detí je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky 

a bezvýhradne plniť jej príkazy. 

5. Opustiť miestnosť školského klubu detí bez súhlasu vychovávateľky je neprípustné. 

6. Dobu venovanú reţimu dňa na prípravu vyučovania musia dodrţovať všetci ţiaci. 

7. Na obedy dochádzajú ţiaci spoločne pod vedením vychovávateliek. 

8. Pred vstupom do školskej jedálne si kaţdý ţiak obuje prezúvky. Bez prezúvok ţiaka je 

zakázané vstúpiť do školskej jedálne. 

9. Pred obedom si kaţdý ţiak umyje ruky, pri obede dbá na všetky pravidlá 

spoločenského správania. Ţiaci jedia príborom. 

10. Ak ţiak onemocnie, odhlásia ho rodičia zo stravovania, inak musí hradiť i nevybrané 

obedy. 

11. Dochádzka prihlásených ţiakov do školského klubu detí  je povinná. Kaţdá 

neprítomnosť, ktorá nie je ospravedlnená v školskom klube detí,  je neospravedlnená. 

12. Z váţnych dôvodov môţe byť ţiak uvoľnený zo ŠKD výnimočne i pred stanoveným 

časom na odchod, v kaţdom prípade len na písomnú ţiadosť rodičov, alebo zákonných 

zástupcov.  

O odchode z ŠKD po ukončení činností sa vyhotoví písomný zápis, či môţe ţiak odísť 

z ŠKD sám bez doprovodu rodiča a o koľkej hodine, alebo výhradne s doprovodom  

rodiča. 

13. Za ţiaka, ktorý bol v škole a do ŠKD sa nedostavil i keď tam mal byť, zodpovedá 

vychovávateľka.  

14. Vstup do miestnosti a zariadenia ŠKD v pracovnom čase nie je povolený cudzím 

osobám. Pohovory vychovávateliek s rodičmi po pracovnom čase sú viazané. 

15. Kaţdý ţiak je povinný sa v ŠKD riadiť pravidlami školského poriadku ŠZŠI Fiľakovo 

a tohto školského poriadku školského klubu detí. 
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16. Pri nedodrţaní Školského poriadku ŠKD ţiakom budú podľa charakteru previnenia 

vykonané výchovné opatrenia. 

17. Prihlášku do ŠKD vyplní a podpíše rodič prihláseného ţiaka. Zmenu bydliska, 

odhlásenie zo ŠKD a pod. hlásia rodičia včas vychovávateľke. 

18. Ak ţiak po vyčerpaní všetkých moţností nápravy a po prejednaní s rodičmi 

nevhodným chovaním narušuje Školský poriadok činnosti ŠKD, alebo ak bez 

ospravedlnenia rodičov prerušil dochádzku do ŠKD na dobu dlhšie ako 14 dní, moţno 

ţiaka zo ŠKD vylúčiť. 

19. Prevádzka ŠKD je v čase  od 11.30 hod do 16.00 hod. 

 

Záverečné  ustanovenia 

 
 

1/ Školský poriadok školského klubu detí pri ŠZŠI Fiľakovo  je záväzný pre všetkých 

 ţiakov a  pedagogických zamestnancov. 

 

2/ Zmeny a doplnky školského poriadku ŠKD vydáva riaditeľ školy. 

 

3/ Zrušuje sa Školský poriadok ŠKD pri Špeciálnej základnej školy internátnej, 

 Viničná 12, vo Fiľakove zo dňa 30. 06. 2006. 

 

4/ Školský poriadok školského klubu detí pri ŠZŠI vo Fiľakove bol prerokovaný  

 a schválený na pedagogickej porade dňa  07. 10. 2010. 

 

5/ Tento Školský poriadok školského klubu detí pri ŠZŠI vo Fiľakove nadobúda 

 účinnosť od 1. 9. 2010. 

 

6/ Zástupkyňa riaditeľa školy, ekonómka školy zabezpečia, aby so Školským 

 poriadkom ŠKD boli oboznámení všetci ţiaci a pedagogickí zamestnanci ŠZŠI vo 

 Fiľakove. 

 

 

 

 

 Vo Fiľakove dňa  26. 8. 2010           Mgr. Dušan   S e k e r e š 

         riaditeľ školy 
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