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Oznam k činnosti ŠKD 

 

Vážení rodičia žiakov I. stupňa, 

v novom školskom roku 2020/2021 upravujeme organizáciu činnosti Školského klubu 

detí. Zmeny sú dané najmä uvoľnením priestorov v domčeku ŠKD (vrátane vonkajšieho 

areálu) z dôvodu realizačnej fázy novovznikajúcej cirkevnej materskej školy. Popritom si 

uvedomujeme, že súčasná výchova a vzdelávanie dieťaťa musí vhodne reagovať na meniace 

sa charakterové, vôľové a iné osobitosti dnešných detí i ostatné okolnosti, ako napr. dopady 

digitálneho sveta. 

Školský klub detí plní v systéme cirkevnej školy nezastupiteľnú funkciu. Je jedinečným 

miestom pre rozvoj tvorivosti a kreativity detí, ich talentu a osobného vnútorného potenciálu. 

Klub je jedinečný prístupom vychovávateliek k deťom a starostlivým napĺňaním potrieb 

dnešných detí. Je jedinečný komunitným životom, hlbokými prežívanými vzťahmi, 

spoluprácou a súdržnosťou všetkých osôb. Je jedinečný priateľskou atmosférou, kvalitným 

materiálnym a priestorovým zázemím a bezpečným prostredím, v ktorom sa deťom 

odovzdávajú overené ľudské a morálne hodnoty. 

Naším prvoradým zámerom je túto jedinečnosť nášho klubu neustále podporovať. 

Školský klub považujeme za výnimočný priestor pre plnohodnotné vypĺňanie voľného času 

detí I. stupňa. Jeho prestížne miesto v školskom systéme chceme od nového roku posilniť aj 

tým, že nebudeme pre žiakov 1. – 3. ročníka pripravovať alternatívnu ponuku záujmových 

útvarov. Robíme tak v presvedčení, že programová variabilita v komunitnom prostredí silných 

vzájomných vzťahov poskytovaná dieťaťu v klube je pre dieťa veľmi dobrou voľbou.  

Od nového školského roku pripravujeme pre deti širšiu ponuku záujmových 

a oddychových aktivít s efektívnym využívaním vnútorných priestorov učební školy 

i vonkajšieho areálu. Cieľom je minimalizovať pobyt detí v bežnej triede, v ktorej trávia čas 

doobeda, a skôr využívať ostatné možnosti rozmerného školského komplexu pre neformálne 

vzdelávanie. V terajšom čase prebieha rozsiahla rekonštrukcia západného krídla kláštorného 

komplexu (bývalé farské krídlo), ktorá prinesie ďalšie neobyčajné príležitosti pre rozmanité 

voľnočasové činnosti (muzikálna učebňa, jazyková učebňa kombinovaná s hracou edukačnou 

plochou, pohybové centrum tvorené malou gymnastickou telocvičňou a posilňovňou a 

knižnica so študijnou časťou ako centrum vzdelanosti a kultúrnosti). Ich dokončenie 

a uvedenie do prevádzky sa predpokladá do konca októbra/novembra tohto roka. 
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Takisto upravujeme časový harmonogram odchodu detí z klubu, kvôli tomu, aby 

jednotlivé fázy neboli narušované odchodmi detí a organizovaná činnosť mohla prebiehať 

plynule a bez rušenia. Režim v ŠKD bude mať pevný/pravidelný i dynamický charakter. 

Pravidelný režim ŠKD:  

1. Relaxačná fáza (11.45/12.40 – 14.00)   – nasleduje hneď po vyučovaní (resp. poobede) a jej 

náplňou je oddych (pasívny/aktívny), kultúrna činnosť (čítanie kníh, počúvanie hudby a iné), 

hra (voľná/organizovaná), duchovné aktivity (modlitba, pobožnosť a iné). 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť (14.00 – 15.15) – zahŕňa rôznorodé záujmové aktivity 

realizované podľa tematických oblastí (umelecké, remeselné, technické, prírodovedné, 

športové, pohybové atď.) a po novom sa na tejto činnosti budú podieľať v rámci jednotlivých 

oddelení viaceré vychovávateľky (príp. aj externí lektori). Po jej skončení nasleduje 

olovrantová prestávka (15.15 – 15.30). 

3. Príprava na vyučovanie (15.30 – 16.00) – bude prebiehať v bežných triedach. Po novom 

bude táto fáza výlučne samostatnou prácou dieťaťa bez metodickej pomoci učiteľa. Tento 

prvok sleduje zámer podpornej výchovy k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa. Príprava       

na vyučovanie bude prebiehať každý deň s výnimkou piatka. 

4. Záujmová činnosť (16.00 – 17.30) – jej náplňou bude predovšetkým pohyb a voľná hra detí 

podľa ich vlastného záujmu (individuálna/skupinová). 

Časový harmonogram pravidelnej činnosti môže byť mierne upravený v jednotlivých 

oddeleniach, ktoré končia vyučovaciu činnosť v rôzny čas. 

Nepravidelný režim ŠKD je dynamický a nastane v prípade, že deti vykonávajú príležitostné 

alebo sezónne aktivity (napr. formou súťaží, vychádzok, exkurzií, návšteva kultúrnych 

podujatí), majú projektové tematické alebo komunitné dni. Pri nepravidelnom režime sa 

môžu oddelenia navzájom spájať a časový harmonogram pri ňom nemusí platiť (rodičia budú 

o úpravách včas informovaní). 

Ranná služba v ŠKD bude tak ako doteraz prebiehať v zbernej triede v čase 6.00 – 7.45 (okrem 

obdobia 2. – 18. 9. 2020 kedy ranná služba nie je možná kvôli preventívnym opatreniam). 

Časový harmonogram odchodu detí zo ŠKD: 

1. 13.45 – 13.55 

2. 15.15 – 15.25 

3. 16.00 – 17.30 
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Mimo tohto harmonogramu je odchod dieťaťa možný iba vo výnimočných 

opodstatnených prípadoch, napr. dieťa má krúžok (každý prípad bude posudzovaný 

individuálne).  

Pri odchode detí rodičia nevstupujú do budovy školy, pre spojenie s vychovávateľkou 

je  vo vstupnej časti budovy školy po novom zriadený videovrátnik, prostredníctvom ktorého 

bude možná komunikácia s mobilným zariadením vychovávateľky. Tento systém chceme 

uplatňovať najmä v čase 16.00 – 17.30, kedy neprebieha organizovaná činnosť. 

Preferujeme, aby odchody detí (osobitne v čase 13.45 – 13.55 a 15.15 – 15.25) 

prebiehali na základe vopred dohodnutého písomného oznámenia (pravidelného alebo 

operatívneho v daný deň), t. j. dieťa vie, kedy zo školského klubu odíde a je spoluzodpovedné 

za časový manažment svojho dňa. Mimoriadne denné odchody dieťaťa budú zaznamenávané 

do slovníčka (viac info od p. vychovávateľky). 

Špeciálne usmernenia v období 2.9. – 18.9. 2020 určené v zmysle hygienicko-

epidemiologických nariadení: 

1. Jednotlivé oddelenia sa počas poobednej činnosti v ŠKD nepremiešavajú. Žiaci 4. ročníka 

majú činnosť len do 16.00, pre obmedzené personálne kapacity v sprievode asistentiek 

učiteľa. 

2. Ranná služba v ŠKD nie je k dispozícii. Žiaci majú možnosť od 7,00 prichádzať do svojich 

kmeňových školských tried. 

3. Režim ŠKD je upravený tak, aby deti čo najviac času trávili vonku. Vo vnútri žiaci nestriedajú 

miestnosti. 

4. Vo vnútorných priestoroch je povinné nosenie rúška bez ohľadu na realizovanú činnosť. 

Zápis žiakov 1. ročníka sa uskutoční v stredu 2.9. 2020 po otvorení školského roku                                

na školskom dvore, záväzné prihlasovanie žiakov 2. - 4. ročníka prebehne elektronicky cez 

Edupage (žiaci 4. ročníka budú prijatí na základe kapacitných možností, ktoré sú obmedzené). 

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme o trpezlivosť pri postupnom zavádzaní zmien. 

Daniel Masarovič, riaditeľ školy 

 

Príloha č. 1: Rozpis oddelení 

Príloha č. 2: Informácie k platbe za činnosť ŠKD 
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Príloha č.1 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Vychovávateľka 

I. oddelenie  (1.A) Mária Zelenková  

II. oddelenie (1.B) Bc. Monika Mallo 

III. oddelenie (2.A)  Bc. Anna Suchá 

IV. oddelenie (2.B) Irena Černá  

V. oddelenie (2.C) Dagmar Scherhauferová  

VI. oddelenie (3.A) Anna Krpelanová  

VII. oddelenie (3.B) Blanka Jacečková 

VIII. oddelenie (3.C) Monika Cabanová – zástupkyňa vedúcej ŠKD 

 

Poverená vedúca ŠKD: Mgr. Elena Kabarcová, zástupkyňa RŠ 
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Príloha č. 2 

PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

v školskom roku 2020/2021 

 

Mesačný poplatok: 18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi 

v školskom klube. 

Pokyny k platbe: 

Číslo účtu IBAN:  SK05 5600 0000 0032 0929 0006 

Variabilný symbol:  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky 

 platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web 

 stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky 

 csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby. 

Konštantný symbol:  0308 

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka – SKD 

 

Spôsob platby:  bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet) 

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. 

jednorazovo vo výške 180 EUR alebo v 2. splátkach vo výške 90 

EUR atď.) 

 

Termín úhrady:  do 15. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 30.9.) 

 

Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, 

môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený. 

Kontaktná osoba: Monika Cabanová, 0910 842 378, cabanova.monika@csmalacky.sk 

 

 


