
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 
INFORMÁCIE PRE RODIČOV 

 

 

 

Činnosť v ŠKD 

   -  ranná prevádzka klubu 06:00 – 07:40 hod.  

         -  popoludňajšia činnosť – po skončení vyučovania podľa rozvrhu danej triedy 

 -  dlhá prevádzka klubu 16:15 – 17:00 hod. 

 

Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, kde je potrebné 

vyplniť všetky údaje. Pri akýchkoľvek zmenách treba komunikovať s vychovávateľkou 

prostredníctvom písomného vyjadrenia, osobného alebo telefonického kontaktu. 

 

Ranná prevádzka klubu  od 06:00 do 07:40 hod. 

Vstup je cez zadnú bránu do 07:20 hod., potom sa brána zatvára. 

O 07:40 hod. vychovávateľky odprevádzajú deti do svojich tried. 

Po vyučovaní deti preberá od učiteľky vychovávateľka. 

 

Dlhá prevádzka klubu   je v zbernej triede / v herni ŠKD. Rodičia si deti vyzdvihujú cez 

hlavnú bránu (zvoniť cez videovrátnika). 

 

Dochádzka žiakov  

 Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD 

uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu 

oznamuje rodič písomne. 

 Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom 

lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov. 

Možnosti odchodu z ŠKD:  -  hneď za obedom 

                 -  o 15:00 hod. 

                 -  o 16:00 hod. 

 

 

Platba do ŠKD 

Uskutočňuje sa prostredníctvom priameho bankového prevodu (internet banking) alebo 

poštovou poukážkou.  Suma 22,- € sa uhrádza za dva mesiace.  

Úhradu je potrebné poukázať do 10-teho dňa v mesiaci.  

 

Číslo účtu IBAN: SK92 5600 0000 0005 0389 5002 

 

 

 



Vychovávateľka má právo vylúčiť dieťa z ŠKD 

- v prípade opakovaných oneskorených platieb (min. 2 - 3 mesiace) 

- neplatenia príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD (min. 1 mesiac). 

 

Príspevok sa neuhrádza za žiaka, ktorého zákonný zástupca písomne požiada zriaďovateľa a 

predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

Príspevok sa znižuje o 20%, teda na sumu 8,80 € pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má tri 

a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky na základe jeho písomnej žiadosti adresovanej 

riaditeľstvu školy a predloženia rodných listov detí. 

Riaditeľka školy vydáva písomné rozhodnutie o výške príspevku určeného na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí. 


