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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

     Účelom smernice je určiť spôsob prihlasovania a odhlasovania detí do školského klubu 

(ŠKD) detí a úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy Fándlyho 11, 902 01 

Pezinok. 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie: 

1. Žiaci sa do školského klubu detí zaraďujú na základe písomnej žiadosti podanej ich 

zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna príslušného školského roka. 

2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín podania prihlášok do 10. septembra 

príslušného školského roka. 

3. O zaradení do ŠKD vydá riaditeľ školy ako príslušný orgán štátnej správy 

ROZHNODNUTIE o zaradení dieťaťa do ŠKD,  riaditeľstvo uprednostní deti 

zamestnaných rodičov pred deťmi, ktorých mamičky sú na MD. 

4. Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. 

5. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v školskom klube je povinný zákonný 

zástupca na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá príslušnej pani 

vychovávateľke. 

 

 

Čl. 2 

Výška poplatku a spôsob platby 

 

1. 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 žiaka v školskom 

klube detí. Jednotná výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 



spojených činnosťou školského klubu detí je určená zriaďovateľom školy vo VZN č. 

10/2021 §4 ods.1. Zákonný zástupca žiaka prispieva mesačne sumou 15,-€. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred 2-mesačným poplatkom vo výške 30,- € do 15. dňa 

daného mesiaca na príjmový účet školy vedený v Prima banke Slovensko: IBAN 

SK12 5600 0000 0066 0749 0007.  
3. Forma úhrad: 

 trvalý príkaz  

 prostredníctvom internet bankingu 

 vkladom na účet (v ojedinelom prípade) 

Frekvencia úhrad: 

 Január-Február do 15.1. 

 Marec-Apríl do 15.3. 

 Máj-Jún do 15.5. 

 September-Október do 15.9. 

 November-December do 15.11. 

            Príspevok je možné uhradiť aj jednou platbou naraz na viac mesiacov v danom   

            kalendárnom roku, t.j. september-december a január-jún. 

Pri každom spôsobe platby musí byť v poznámke uvedené meno a trieda žiaka, 

mesiac, za ktorý sa príspevok hradí a pridelený variabilný symbol (VS).  

4.  Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže v prípadoch stanovených 

zákonom, podľa §114 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku, na základe čoho sa vydáva zákonnému zástupcovi písomné 

rozhodnutie.  

Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do školského klubu detí a taktiež v prípade jeho 

ospravedlnenej neprítomnosti v ŠKD pre chorobu a pod. sa výška príspevku 

automaticky nekráti, ale v prípade ospravedlnenej neprítomnosti pre chorobu (viac ako 

3 týždne/ alebo liečenie, sa po dohode s pani riaditeľkou školy výška príspevku na 

určité obdobie ruší. 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi, môže byť od platenia príspevku oslobodený, ak predloží 

riaditeľovi školy o tom doklad. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku 29.12.2021                                                                       Ing. Monika Hlúšková 

                                                                                                                 riaditeľka školy 


