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Školský úrad v Stropkove v súlade s §6 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva
nasledovné

usmernenie

ku krúžkovej činnosti detí materských škôl
Pri zabezpečovaní krúžkovej činnosti sa vyskytujú otázky, ako zabezpečiť krúžkovú
činnosť detí v MŠ, prípadne v ZUŠ. V súvislosti s krúžkovou činnosťou je potrebné si
uvedomiť, či ide o súlad so ŠkVP MŠ, resp. ZUŠ. alej, či je potrebné mať uzatvorenú
dohodu medzi uvedenými subjektami, či organizáciu krúžkovej činnosti je potrebné ošetriť
v školskom, vnútornom poriadku uvedených škôl.
1. Krúžková činnosť detí materských škôl sa môže vykonávať v materskej škole
v súlade so školským vzdelávacím programom.
2. Krúžková činnosť môže mať aj iný charakter a to ako krúžková činnosť detí
MŠ, ktorú zabezpečuje na základe spolupráce napr. ZUŠ, CVČ a pod.
1.Pri organizovaní výchovno-vzdelávacej činností detí a žiakov priamou vyučovacou
činnosťou, priamou výchovnou činnosťou, alebo organizovaním záujmovej činnosti formou
krúžkovej činnosti vždy máme na zreteli súlad so školským vzdelávacím programom.
Krúžková činnosť MŠ o. i. zohľadňuje i rozvíjanie nadania detí a záujmy zákonných
zástupcov detí.
O krúžkovej činnosti detí v MŠ pojednáva ustanovenie § 4 ods. 9 vyhlášky č. 306/2008 Z. z..
o materskej škole v znení neskorších predpisov ( alej „vyhláška o MŠ“): „V materskej škole
sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť.
Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré
nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Krúžková
činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu
zákonného zástupcu.“
2.Krúžková činnosť organizovaná v ZUŠ má iný charakter ako krúžková činnosť
v MŠ. V praxi ZUŠ sa osvedčila krúžková činnosť na základe spolupráce s partnermi,
napr. s MŠ. Z tohto dôvodu je na rozhodnutí štatutárnych orgánov (riaditeľov) obidvoch škôl
(MŠ a ZUŠ), aký spôsob spolupráce formálne a právne si zvolia. Zvyčajne ide o písomnú
dohodu, kde sú taxatívne uvedené podmienky, za akých sa krúžková činnosť bude
organizovať. Dohoda je vyústením legislatívnych podmienok pre organizovanie záujmovej

činnosti obsiahnutých v školskej legislatíve. Skôr než dôjde k podpisu dohody odporúčame
obidvom zainteresovaným subjektom „ošetriť“ celú záležitosť týkajúcu sa záujmovej činnosti
interným (vnútorným) predpisom v súlade so školským vzdelávacím programom, školskou
legislatívou, školským poriadkom a organizačným poriadkom. V neposlednom rade
i s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy.
V internom predpise je napríklad spracovaná ponuka krúžkovej činnosti, spôsob prihlásenia
dieťaťa na krúžkovú činnosť, personálne zabezpečenie obsahového zamerania krúžkovej
činnosti (podmienkou je splnenie kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov), bezpečnosť detí v priebehu organizovania krúžkovej činnosti, postup
pri preberaní a odovzdávaní detí na krúžkovú činnosť, dokumentácia krúžkovej činnosti
a alšie náležitosti spojené s organizačným zabezpečením krúžkovej činnosti. Dôležité je
zohľadniť inštitút informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
MŠ nie je zo zákona prijímateľom a poskytovateľom záujmovej činnosti prostredníctvom
vzdelávacích poukazov a preto nie je možné organizovať krúžkovú činnosť s finančným
zabezpečením z tohto zdroja. Priama výchovná činnosť detí MŠ a prevádzka MŠ finančne
spadá pod inštitút originálnych kompetencií; nezahŕňa však vyššie spomínanú krúžkovú
činnosť, ktorú organizačne zabezpečuje iný vzdelávací subjekt. Táto krúžková činnosť je
na základe výlučného záujmu rodičov/zákonných zástupcov o rozvoj nadania (umeleckého
talentu) svojich detí a preto je hradená z finančných zdrojov rodičov, prípadne sponzorským
prispením subjektu, ktorý bude krúžkovú činnosť zabezpečovať.
Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že postup finančného zabezpečenia
krúžkovej činnosti nespadá pod rámec zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ani pod Nariadenie
vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zriadenia v znení neskorších predpisov. Z tohto
dôvodu navrhujeme obidvom riaditeľom škôl vzájomne sa dohodnúť na spôsobe finančného
zabezpečia krúžkovej činnosti.
Zdroj:
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov
- Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
- Vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov)
Krúžkovú činnosť podľa bodu 1 v súlade s vyhláškou o MŠ majú
zabezpečovať v prvom rade kmeňové učiteľky. Práve oni majú široký odborný
potenciál vzhľadom na absolvované stredoškolské, príp. vysokoškolské vzdelanie
a nie sú úzko predmetovo špecializované, ale sú výborné v oblasti výtvarnej,
hudobnej, pohybovej, vrátane tanečnej, literárno-dramatickej, spoločensko-vednej
alebo prírodovednej. Nemôžu ju však realizovať ako súčasť priamej výchovno-

-

vzdelávacej činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách,
neznemená to však, že je to na úkor odpočinku detí. Odpočinok sa musí zaradiť
minimálne v rozsahu 30 minút. Realizácia záujmových útvarov a účasť niektorých
detí na nich nesmie narúšať odpočinok ostatných odpočívajúcich detí. Nie je možné,
aby sa realizovala napr. v čase od 12,30h resp. od 13,00h, lebo by výrazne narúšala
realizáciu povinnej formy denných činností – teda odpočinku. Ten je zdrojom relaxu
a nie časom, kedy sú odpočívajúce deti sústavne rušené odchádzaním iných detí na
krúžok a ich prichádzaním z krúžku späť do triedy.
Za bezpečnosť detí pri presunoch a počas krúžkovej činnosti, ktorú vedie
lektor/učiteľ v priestoroch MŠ alebo ZUŠ zodpovedá lektor, ktorý prevzaté deti zapíše
do zošita určeného na záznamy o preberaní detí. Lektor týmto preberá dieťa na
základe splnomocnenia od zákonného zástupcu.
Pri rozhodovaní sa o ponuke krúžkovej činnosti v konkrétnej materskej škole
odporúčame rešpektovať:
zameranie a profiláciu materskej školy,
záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti detí,
záujmy rodičov,
personálne a materiálno-technické možnosti MŠ,
priestorové podmienky MŠ,
možnosti spolupráce napr. s CVC, ZUŠ, rodičmi, kultúrnymi centrami, rôznymi
odborníkmi.

Realizácia krúžkovej činnosti nie je povinná.
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