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ZŠ s MŠ Veľká Lehota, č. 433, 966 41 Veľká Lehota
www.zsmsvelkalehota.sk, e-mail: zsvlehota@gmail.com, 045/6896129

Informácie o ŠKD
Školský klub detí
 zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú
činnosť podľa školského výchovného programu zameranú na ich prípravu na
vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa do ŠKD
 prihlasuje sa na začiatku školského roka alebo na začiatku mesiaca, najneskôr 3 dni
pred nástupom do školského klubu detí,
 treba vyplnený a podpísaný zápisný lístok zákonným zástupcom,
 riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí do školského klubu detí,
 odhlasovanie dieťaťa z ŠKD je potrebné najneskôr 3 dni pred ukončením
dochádzky,
 uhradená suma za školský klub detí sa nevracia.

Príspevok na činnosť školského zariadenia ŠKD
 zákonný zástupca žiaka je povinný prispievať mesačne sumou 4 eurá,
 príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa daného mesiaca
 príspevok sa uhrádza vychovávateľke,
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 ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie
príspevku.
Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD mimo rodičom stanoveného času na odchod domov
na základe písomného oznamu ( priepustky ), ktorý obsahuje tieto údaje:
- dátum,
- hodina,
- spôsob odchodu,
- podpis zákonného zástupcu.
(tlačivo nižšie a priložené je aj v záložke: Dokumenty na stiahnutie)
Priepustka z ŠKD
Prosím o uvoľnenie môjho dieťaťa.....................................................................,
dňa........................................ o ............................ Zo školy odíde o .................hod.
Ďakujem

-------------------------------podpis rodiča/ zákonného zástupcu

Priepustka z ŠKD
Prosím o uvoľnenie môjho dieťaťa.....................................................................,
dňa........................................ o ............................ Zo školy odíde o .................hod.
Ďakujem

-------------------------------podpis rodiča/ zákonného zástupcu
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 Dieťa nebude uvoľnené z ŠKD na základe telefonátu, ani na základe
sprostredkovaných odkazov cez deti.
 Pri zdravotných problémoch dieťaťa je nutné upozorniť vychovávateľku ŠKD
(mlčanlivosť garantovaná zákonom 428/2004).
 Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa z ŠKD na základe písomného oznámenia,
ktoré doručí vychovávateľke.
 Vychovávateľka pracuje podľa vypracovaného výchovného programu, stanoveným
rozvrhom týždennej činnosti, štruktúrou plánu výchovno- vzdelávacej činnosti
a plánom práce ŠKD, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

