
Organizácia ŠKD - školský rok 2021/2022 
 

 

  

 

Základné informácie  
 

Organizácia prevádzky ŠKD 

  Ranné schádzanie detí   6:00 – 7:20 hod. 

  Popoludňajšia činnosť   11:40 – 16:00 hod. 

  Popoludňajšia dlhá ŠKD   16:15 – 17:00 hod. 

 

Odchody detí 

  za obedom – cez hlavný vchod, na vrátnici poviete meno dieťaťa a triedu 

  o 15:00 a o 16:00 hod. – 1., 2., 3. a 4. oddelenie cez druhý vchod (od Jenisejskej ul.); 

                                         5. a 6. oddelenie cez hlavný vchod 

  po 16:15 hod – cez hlavný vchod (zvoniť na videovrátnika), deti sú v herni  ŠKD 

  Dieťa z ŠKD môže vyberať len rodič (zákonný zástupca) a osoby, ktoré ste uviedli 

 v zápisnom lístku. 
 

Poplatok 

 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 11,-€. 

 Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci prevodom cez internet banking alebo 

poštovou poukážkou za dva mesiace. 

 Číslo účtu IBAN:   SK92 5600 0000 0005 0389 5002 

 Variabilný symbol: mesiace a rok platby;   napr. 09102021 – za mesiace september 

a október. 

 Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa (nie meno rodiča) a triedu; 

napr.  KATKA SMUTNÁ, 1.A 

 

Ďalšie informácie 

  Nezabúdajte na pitný režim Vašich detí a olovrant. 

  Denne medzi 14:00 – 15:00 hod. budú deti na školskom dvore alebo na vychádzke,      

preto myslite na oblečenie primerané počasiu. 

  Čip do školskej jedálne označte nálepkou s menom dieťaťa a dajte na šnúrku. 

  Ak bude dieťa na krúžku, čakajte naň podľa dohody s vedúcim záujmového krúžku. 

Oddelenie Vychovávateľka Deti z tried Umiestnenie 

1. oddelenie Jarmila Zuskárová 1.A, 4.roč. 1.A 

2. oddelenie Katarína Zůbková 1.B, 4.roč. 1.B 

3. oddelenie Mgr. Jana Čonková 2.A, 4.roč. 2.A 

4. oddelenie Bc. Petra Benková 2.B, 4.roč. 2.B 

5. oddelenie Mgr. Anna Valenčíková 3.A, 4.roč. 3.A 

6. oddelenie Alena Koperová 3.B, 4.roč. 3.B 



Režim dňa 

 

6:00 – 7:20  ranné schádzanie detí 
Odpočinok, hry s hračkami, čítanie a pozeranie rozprávok. 

O 7:40 pod dozorom vychovávateľky presun detí do tried. 

        

11:40 – 12:35  príprava na obed, odpočinkové aktivity 

        

12:35 – 13:30  príprava na obed, odpočinkové aktivity 
Osobná hygiena, odpočinkové a relaxačné hry, stolové hry, čítanie detských kníh 

a časopisov, hry na koberci, hry s hračkami, neformálna diskusia s deťmi, tvorivé hry. 

 

12:30 – 14:00  výchovno-vzdelávacia činnosť 
Spoločensko-vedná oblasť výchovy, prírodovedno-environmentálna oblasť, 

esteticko-výchovná oblasť, pracovno-technická oblasť, telovýchovná, zdravotná 

a športová oblasť. 

        

14:00 – 15:00  rekreačná činnosť 
Výdatné pohybové aktivity, ktoré deti vykonávajú podľa možnosti na školskom dvore, na 

ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia v telocvični alebo v triede formou pohybových 

hier. 

        

15:00 – 15:10  olovrant, odchod domov 

        

15:10 – 16:00  vzdelávacia oblasť, odchod domov  
Príprava na vyučovanie – individuálne vypracovávanie domácich úloh, upevňovanie 

vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania, didaktické hry, 

doplňovačky, literárne čítanie. 

        

16:15 – 17:00  popoludňajšie schádzanie v herni ŠKD, odchod domov 

Individuálne zamestnanie, voľné hry, spoločenské a stolové hry, odchod detí domov. 
 

 


