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Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Účelom smernice je určiť spôsob prihlasovania a odhlasovania detí do 
Školského klubu detí (ŠKD) a úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorý je súčasťou 
Spojenej školy, Hálkova 54, 831 03  Bratislava. 
 
Prihlasovanie a odhlasovanie: 

1. Žiaci sa do školského klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na 
základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr 
do 30. júna príslušného školského roka. 

2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín podania prihlášok do 5. 
septembra príslušného školského roka. 

3. O zaradení do ŠKD vydá riaditeľ školy ako príslušný orgán štátnej správy 
ROZHNODNUTIE o zaradení dieťaťa do ŠKD. ŠKD  nie je nárokovateľné. 

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 vychovávateľke a na ktorej potvrdí obdobie, na ktoré je žiak 
z ŠKD odhlásený. 

6. Ranná ŠKD je súčasťou ŠKD. 
7. Prevádzka rannej ŠKD je denne v čase od 7.00 – 7.45 hod, príchod žiakov 

je do 7.30 hod. Poobede je prevádzka ŠKD do 17.00 hod. 
8. Žiak môže byť z ŠKD vylúčený po posúdení vedením školy pre závažné 

problémové alebo ohrozujúce správanie alebo opakované 
nerešpektovanie školského poriadku. 

9. Odhlásiť dieťa je možné len na celý kalendárny alebo viac kalendárnych 
mesiacov. 

 
 

Čl. 2 
Výška poplatku a spôsob platby  

 
1. V zmysle § 114 ods.3 a ods.4 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. Výška mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je určená 



zriaďovateľom školy najviac 7,5 % zo životného minima na jedno 
nezaopatrené dieťa (VZN č.10/2011 z 27.09.2011). 

2. Príspevok musí byť uhradený   vždy k  1. pracovnému dňu príslušného 
mesiaca . Príspevok je možné uhradiť jednou platbou naraz na viac 
mesiacov. 

3. Príspevok zákonný zástupca odovzdá v hotovosti vychovávateľke 
príslušného oddelenia ŠKD, ktorá mu vydá potvrdenku o zaplatení. Táto 
suma sa odovzdá vychovávateľke ŠKD, ktorá je tým poverená. Poverená 
vychovávateľka odovzdá všetky platby pokladníčke školy do pokladne na 
základe vystaveného príjmového dokladu. 

4. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka 
v ŠKD, riaditeľ školy rozhodne o vyradení žiaka z ŠKD. 

5. Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do školského klubu detí sa výška 
príspevku nekráti, ale v prípade ospravedlnenej neprítomnosti pre 
chorobu /každý celý kalendárny mesiac/, liečenie alebo v iných 
odôvodnených prípadoch  sa po dohode s  riaditeľkou SŠ výška príspevku 
na určité obdobie ruší. 

6. Riaditeľ SŠ Hálkova 54  V Bratislave  môže rozhodnúť o odpustení 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, na 
základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorej prílohou je doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi. 

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom 1.2.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Bratislave, 1.2.2019 
Mgr. Eleonóra Kostolanská 
          riaditeľka školy  

 


