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Prevádzkový poriadok školského klubu detí pre školský rok 2020/2021 

Prihlasovanie a odhlasovanie do školského klubu detí 

Ţiaci sa do školského klubu detí zaraďujú na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky 

podanej ich zákonným zástupcom. Do školského klubu sa prihlasujú ţiaci I. stupňa. 

Termín podania prihlášok je do 15. septembra príslušného školského roku. 

Po tomto termíne moţno ţiaka prihlásiť do školského klubu detí iba vtedy, ak sa uvoľní miesto. 

Na tento účel bude zriadený poradovník. 

Limit pre štyri oddelenia školského klubu detí je 130 ţiakov z I. stupňa ZŠ Sekule. Pre ranný školský 

klub 35 ţiakov. Prednostne budú umiestnení ţiaci 1. aţ 3. ročníka. 

O zaradení do školského klubu detí vydá riaditeľ školy ako príslušný orgán štátnej správy 

rozhodnutie o zaradení ţiaka do školského klubu detí. 

Údaje o spôsobe odchodu ţiaka zo školského klubu detí zaznamená zákonný zástupca na zápisnom 

lístku. 

V prípade potreby vychovávateľka uvoľní ţiaka zo školského klubu detí na základe písomnej 

ţiadosti, ktorá obsahuje tieto údaje: dátum, hodinu, spôsob odchodu a podpis zákonného zástupcu. 

Počas školských prázdnin prevádzka v školskom klube detí nebude. 

 

 

Ranný školský klub 

 

 Ráno zákonný zástupca  odovzdá svoje deti zodpovednej vychovávateľke v čase od 6,45 do 7,00 hod. 

O 7,00 hod. sa škola zatvára. Od 7,00 hod.  do 7,45 hod. trvá výchovná činnosť detí . 

 Po skončení činnosti  o 7,45 hod. sa ţiaci  presunú  do kmeňových tried, kde zabezpečujú dozor určení 

pedagogickí pracovníci. 

Na ranný školský klub budú  uprednostnení ţiaci, ktorí  budú navštevovať  aj  popoludňajší školský  

klub. 

 

Popoludňajší školský klub 

 Popoludňajšia činnosť školského klubu detí začína o 11,45 a končí sa 16,30 hod. v nadväznosti na 

školský rozvrh jednotlivých tried. 

 Pani vychovávateľky  prevezmú deti  od vyučujúcich ihneď po vyučovaní. 

 Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod ţiakov do školského klubu detí 

učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

 Vychovávateľka nezodpovedá za ţiakov, ktorí budú mimo školského klubu detí napr. z dôvodu 

navštevovania ZUŠ a záujmových útvarov. Za presun ţiakov v danom čase zodpovedajú vedúci 

krúţkov a učitelia ZUŠ. 

 Výber detí z popoludňajšej činnosti školského klubu detí je moţný v nasledovnom čase: 

- prvý výber o 15,00 hod. 

- druhý výber o 15,30 hod. 

- tretí výber o 16,30 hod. 

V inom čase deti rodičom nevydávame z bezpečnostných a organizačných dôvodov a z dôvodu 

neţiadaného prerušovania výchovnej činnosti  v jednotlivých oddeleniach. 
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Ak zákonný zástupca potrebuje dieťa vyzdvihnúť  z mimoriadne váţnych rodinných, zdravotných, 

prípadne iných dôvodov, oznámi to písomne alebo telefonicky pani vychovávateľke,  ktorá zabezpečí, 

aby bolo dieťa bezpečne odovzdané rodičovi pri vrátnici. 

       Skladba dňa 

 Ranná činnosť  

6,45 –  07,45 hod.  – výchovná činnosť  

 

 Popoludňajšia činnosť 

 

             11,45 – 13,30 hod.  – hygiena, obed, odpočinok 

             13,30 – 14,30 hod.  – rekreačná činnosť 

             14,45 – 15,00 hod.  – olovrant, 1. odchod detí zo školského klubu detí               

             15,00 – 15,30 hod.  – záujmová činnosť, 2. odchod detí zo školského klubu detí               

             15,30 – 16,15 hod.  – samovzdelávacia činnosť 

             16,15 – 16,30 hod.  – hry detí, 3. odchod detí zo školského klubu detí               

 

           Povinnosti zákonného zástupcu: 

 Dodrţiavať poriadok školy a prevádzkový poriadok školského klubu detí. 

 Zmeny v dochádzke a v spôsobe odchodu dieťaťa zo školského klubu detí oznámiť písomne. 

 Pravidelne uhrádzať príspevok za školský klub detí: 

                                                  
          Výška poplatku a povinnosti platby  

 

       V zmysle § 114 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

       (školský   zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

        bol stanovený povinný príspevok na úhradu za pobyt ţiaka v školskom klube detí. 

 

        Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

        je určená zriaďovateľom školy: 

- vo výške 12,-- € pre poobednú činnosť školského klubu detí, 

- vo výške   2,-- € pre rannú činnosť školského klubu detí. 

 

        Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí  

        od 03.09.2020  sa bude realizovať  bezhotovostnou platbou na číslo účtu  

        SK49 5600 0000 000032 4907 9002. 

     

    Rozpis súm k úhrade príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

         za jedno dieťa navštevujúce školský klub rozpísané podľa toho, či dieťa navštevuje rannú 

         aj poobednú činnosť alebo len poobednú činnosť treba uhrádzať nasledovne: 

 

          Ak dieťa navštevuje len poobednú činnosť: 

1. platba: 

09-12/20XX vo výške 48,-- € do 15.09. príslušného kalendárneho roka     (12x4=48,-- €)  

alebo 

09/20XX vo výške 12,-- € do 15.09. príslušného kalendárneho mesiaca 

10/20XX vo výške 12,-- € do 15.10. príslušného kalendárneho mesiaca 

11/20XX vo výške 12,-- € do 15.11. príslušného kalendárneho mesiaca 

12/20XX vo výške 12,-- € do 15.12. príslušného kalendárneho mesiaca 
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             2.platba: 

   01-06/20XX vo výške 72,-- € do 15.01. príslušného kalendárneho roka       (12x6=72,-- € ) 

  alebo 

  01/20XX vo výške 12,-- € do 15.01. príslušného kalendárneho mesiaca 

  02/20XX vo výške 12,-- € do 15.02. príslušného kalendárneho mesiaca 

  03/20XX vo výške 12,-- € do 15.03. príslušného kalendárneho mesiaca 

  04/20XX vo výške 12,-- € do 15.04. príslušného kalendárneho mesiaca 

  05/20XX vo výške 12,-- € do 15.05. príslušného kalendárneho mesiaca 

  06/20XX vo výške 12,-- € do 15.06. príslušného kalendárneho mesiaca                                                                             

 

 

        Ak dieťa navštevuje rannú aj poobednú  činnosť: 

        1.platba: 

  09-12/20XX vo výške 56,-- € do 15.09. príslušného kalendárneho roka      ( 14x4=56,-- €) 

  alebo 

   09/20XX vo výške 14,-- € do 15.09. príslušného kalendárneho mesiaca 

   10/20XX vo výške 14,-- € do 15.10. príslušného kalendárneho mesiaca 

   11/20XX vo výške 14,-- € do 15.11. príslušného kalendárneho mesiaca 

              12/20XX vo výške 14,-- € do 15.12. príslušného kalendárneho mesiaca 

 

 

  2.platba: 

   01-06/20XX vo výške 84,-- € do 15.01. príslušného kalendárneho roka       (14x6=84,-- €) 

         alebo 

         01/20XX vo výške 14,-- € do 15.01. príslušného kalendárneho mesiaca 

   02/20XX vo výške 14,-- € do 15.02. príslušného kalendárneho mesiaca 

         03/20XX vo výške 14,-- € do 15.03. príslušného kalendárneho mesiaca 

   04/20XX vo výške 14,-- € do 15.04. príslušného kalendárneho mesiaca 

         05/20XX vo výške 14,-- € do 15.05. príslušného kalendárneho mesiaca 

 

 

  V platbe musí byť z dôvodu evidencie úhrad platieb uvedené: 

  meno a priezvisko dieťaťa a obdobie, za ktoré zákonný zástupca platbu uhrádza a to buď  

  09-12/20XX alebo 01-06/20XX alebo 09/20XX, 10/20XX, 11/20XX, 12/20XX,  

  01/20XX,    02/20XX, 03/20XX, 04/20XX, 05/20XX, 06/20XX. 

 

   Kaţdú zrealizovanú platbu treba preukázať dokladom (výpisy z bankového účtu,  

   doklad o zrealizovanej platbe z banky, nie príkaz na úhradu) vychovávateľke toho  

   oddelenia   školského klubu detí ZŠ Sekule, ktoré dieťa navštevuje.  

   Platbu treba preukázať z dôvodu evidencie a kontroly platieb. 

  

   Pri nepravidelnej dochádzke ţiaka do školského klubu detí a taktieţ v prípade  

   jeho ospravedlnenej neprítomnosti v školskom klube detí pre chorobu a podobne,  

   sa výška príspevku nekráti. Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok  

   na  vrátenie poplatku.  
              Ak dieťa nenavštevovalo školský klub detí počas celého jedného mesiaca  

                a bola ospravedlnená  jeho neprítomnosť poplatok za tento mesiac bude rodičovi vrátený  

              ako preplatok späť na jeho číslo účtu, uvedené v záväznej prihláške.  

              Táto skutočnosť musí byť písomne nahlásená vychovávateľke školského klubu detí. 

 

    V prípade poţiadania zákonným zástupcom dieťaťa, môţe byť platba príspevku  

    rozdelená na viac platieb po písomnej dohode s vychovávateľkou.  

    Spôsob zvolenej úhrady príspevku bude uvedený v záväznej prihláške. 
                                                                                                                                                                                                                                  

          Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok v stanovenom termíne  
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        za pobyt v školskom klube a boli vyuţité všetky primerane dostupné spôsoby na 

         zabezpečenie  úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa zo školského klubu detí. 

 

Spoločné ustanovenia 

Vychovávateľka je zodpovedná za: 

 

 bezpečnosť a ochranu zdravia ţiakov pri výchovnej činnosti,  

 zabezpečovanie  prihlasovania a odhlasovania ţiakov  v školskom klube detí, 

 poskytovanie potrebných informácií rodičom, 

 vybavenie prípadných sťaţností, 

 plynulý priebeh stravovania a dodrţiavanie hygienických zásad v školskej jedálni. 

 evidenciu menných zoznamov detí vrátane presnej adresy, telefonického kontaktu 

      a mien zákonných zástupcov a za ochranu osobných údajov 

 bezodkladnú povinnosť nahlásenia akejkoľvek zmeny v mennom zozname detí,  

 upozorňovanie rodičov v telefonickej alebo písomnej podobe na prípadné nedoplatky, 

      ktoré je zákonný zástupca povinný uhradiť ihneď po telefonickom alebo  

      písomnom upozornení do 3 dní od doručenia tohto upozornenia, 

 vedie evidenciu platieb kaţdého ţiaka školského klubu. 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok  nadobúda účinnosť dňa 03.09.2020. 

 

 

                                                                                          

                                                                                      Mgr. Eva Trajlínková  

                                                                                             riaditeľka školy 
 

 

 


