
Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Uršule (ŠKD) - informácie pre rodičov 

na šk. rok 2021/2022 

 

1. ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 17:30 

2. Do rannej ŠKD môžu deti prichádzať od 7:30 do 7:45 

3. Pre deti si môžu rodičia prísť od skončenia vyučovania (po obede) v pondelok, utorok a štvrtok do 15:00, a potom 
až od 15:30 do 17:30 hod. V stredu a v piatok do 14:00 a potom až od 15:30h.  Prosíme rodičov, aby počas 
školského roka dodržiavali konečný čas preberania dieťaťa domov a aj v čase triednych aktívov, nakoľko p. 
vychovávateľky majú povinnosť byť na triednom aktíve. 

4. Od 15:00 do 15:30 je vo všetkých oddeleniach príprava na vyučovanie. Prosíme nerušiť  (ani mobilom) a nebrať 
dieťa domov ani na krúžok. 

5. Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov rodičia žiadame rodičov, aby nevstupovali na 1.-3.poschodie 
k učebniam tried. Stretnutie s p. učiteľkami a p. vychovávateľkami je potrebné dohodnúť telefonicky, príp. mailom. 

6. Vyvolávanie detí z ŠKD sa realizuje prostredníctvom telefónov: p. vrátničke rodič nahlási meno a triedu dieťaťa, 
ktoré odchádza domov a počká svoje dieťa na prízemí vo vestibule školy. 

7. Rodičia, ktorí prihlásili svoje deti do ŠKD, musia rešpektovať časový harmonogram: 

7:00 –   7:45   príchod detí do oddelenia rannej služby  

od skončenia vyučovania do 14:00 – hygiena, obed, oddychová činnosť 

14:00 – 15:00 vychádzka (v stredu a piatok do 15:30), športová a pohybová činnosť alebo kultúrne podujatie 

15:00 – 15:30 príprava na vyučovanie 

15:30 – 16:30 záujmová činnosť 

16:30 – 17:30 deti sú sústredené v oddelení konečnej služby – oddychová a rekreačná činnosť 

8. Žiaci počas prítomnosti v ŠKD nemôžu odchádzať do bufetu v budove gymnázia z bezpečnostných dôvodov. 

9. Deti z ŠKD odchádzajú na základe informácie na zápisnom lístku o odchode žiaka. Inak dieťa môže byť uvoľnené 
iba na písomné požiadanie rodiča (iba v krajnom prípade po dohode s p. vychovávateľkou na požiadanie 
prostredníctvom mobilu).  

10. Počas ŠKD žiaci nepoužívajú mobilný telefón (podľa školského poriadku ho majú vypnutý). 

11. Deti sú do ŠKD zaradené vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom 
najneskôr do 6.septembra 2021. 

12. Účasť dieťaťa v ŠKD môže byť nasledovná: 

a. na akýkoľvek časový rozsah v rámci fungovania ŠKD (od 7:00 – 7:45, od 11:40 do 17:30) – poplatok 16 € 
mesačne  

b. iba na odstravovanie (v prípade, že žiaci majú vysunutú vyučovaciu hodinu, t.j. vyučovanie pokračuje aj 
po obede, žiak sa odstravuje v ŠJ a hneď po skončení vyučovania odchádza domov v každý deň, v ktorý 
je dieťa prihlásené do ŠKD) – poplatok sa stanovuje podľa počtu dní, v ktorých bude dieťa iba 
odstravované (ak sa dieťa bude stravovať napr. 1 deň v týždni, poplatok je 1,- € mesačne, ak sa 
dieťa bude stravovať 2x týždenne -  poplatok je 2,- € mesačne, atď.) 
 

13. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 16 € mesačne alebo 1€ mesačne za odstravovanie 1x týždenne na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa od 1.9.2021  

14. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD (v prípade akejkoľvek absencie dieťaťa 
v škole sa finančná čiastka nevracia).  

15. Riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.  

16. Rodič je povinný uhradiť daný príspevok za pobyt v ŠKD do stanoveného termínu (bod 21.-23.). V opačnom prípade 
bude vedenie školy nútené vydať rozhodnutie o vyradení dieťaťa z ŠKD. 



17. V prípade vážneho dôvodu môže vedenie školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu udeliť súhlas 
o zmene účasti dieťaťa v ŠKD (viď bod 13.) 

18. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu zaplateného obdobia (polrok, štvrťrok), nemá nárok na vrátenie poplatku. 

19. Vzhľadom na to, že v rozvrhu budú mať žiaci 1.-4. ročníka vysunuté hodiny, budú chodiť na obed min. 1x do týždňa 
pred poslednou vyučovacou hodinou. Keďže dieťa nemôže zostať počas obedovej prestávky bez dozoru,  každé 
dieťa by malo byť prihlásené do ŠKD. Pokiaľ rodič nemá záujem, aby jeho dieťa navštevovalo ŠKD v rannej alebo 
poobednej službe, prihlási svoje dieťa len na odstravovanie v tom dni, kedy má dieťa vysunutú vyučovaciu hodinu 
po obede.  

20. Príspevky ŠKD sú v školskom roku 2021/2022 realizované jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou 
poukážkou v dvoch platbách, prípadne jednou platbou: 

1. polrok                 80,00 € – do 25. októbra 2021 
2. polrok                 80,00 € – do 25. marca 2022 
celý školský rok   160,00 € – do 25. októbra 2021 

 
21. Uhradiť príspevok je možné aj za štvrťrok škol. roka, t.j.: 

 
1.štvrťrok  40,00 € do 25.októbra 21 
2.štvrťrok 40,00 € do 25.decembra 2021 
3.štvrťrok  40,00 € do 25.marca 2022 
4.štvrťrok  40,00 € do 25.mája 2022 

22. Termíny úhrady príspevku za odstravovanie sú rovnaké ako v bode 21. v závislosti od počtu dní za týždeň, 
v ktorých je dieťa odstravované. 

 
 
 

23. Príspevky ŠKD je potrebné poukázať na bankový účet: 

Číslo účtu / kód banky: SK20 0200 0000 0041 5580 7253  
Variabilný symbol:  20212022   (školský rok) 
Identifikácia platby:  meno, priezvisko, trieda žiaka 

24. V prípade, že nie je možné uviesť identifikáciu platby, treba predložiť potvrdenie o úhrade v písomnej forme alebo e-
mailom ekonómke školy (anna.fabryova@ursula.sk) . 

25. Príspevok musí byť uhradený do uvedených termínov a v prípade neprítomnosti dieťaťa (choroba, rodinné dôvody, 
vyšetrenia,...) je možné odhlásiť dieťaťu len stravu v ŠJ a iba táto suma bude zákonnému zástupcovi vrátená; 
poplatok ŠKD sa nevracia. Obed pre dieťa môže odhlásiť len zákonný zástupca (nie p. vychovávateľka). 

Termíny úhrady len za odstravovanie 
1x za 
týždeň 

2x za 
týždeň 

3x za 
týždeň 

4x za 
týždeň 

5x za 
týždeň 

1.polrok - do 25.októbra 2019 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 

2.polrok - do 25.marca 2020 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 

celý školský rok - do 25.októbra 2019 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 

mailto:ekonomka@zssvursule.sk

