
Dôležité informácie ŠKD 

Činnosť ŠKD je zameraná na relaxáciu a oddych detí po vyučovaní. 

V ŠK sú deti vedené k aktivite a rôznym činnostiam na báze dobrovoľnosti. 

♣   RANNÝ KLUB: 

 Do ranného klubu deti prichádzajú od 6: 15 do  7: 15. 

 Vychovávateľky odovzdávajú deti  vyučujúcim o 7 : 45. 

♣   OBED: 

 Vychovávateľky si preberajú od vyučujúcich deti o 11:30, 12:30,... podľa rozvrhu hodín. 

 Na obed odchádza celé oddelenie ŠKD spoločne po ukončení vyučovania všetkých detí v oddelení (nakoľko 

v oddelení sú deti z rôznych tried). 

♣   ČINNOSŤ ŠKD: 

 Od 12:00  do 15: 00 prebieha hlavná výchovná činnosť. 

 Od 15: 00 je činnosť zameraná na pohybové aktivity detí pod dozorom vychovávateľky na školskom dvore, 

v telocvični, na ihriskách školy. 

 Od 15: 30 sú všetky deti sústredené na školskom dvore alebo v rannom klube. 

♣   INFORMÁCIE O TOM, KDE  VAŠE DIEŤA POPOLUDNÍ  NÁJDETE: 

 Informáciu, kde sa Vaše dieťa práve nachádza nájdete  na okne ŠKD -  vpravo od vchodových dverí,  pod 

menom príslušnej vychovávateľky. 

 Prosíme rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí pre dieťa prídu, aby vedeli meno svojej vychovávateľky. 

 Všetky aktuálne zmeny ŠKD a oznamy budú na dverách ŠKD. 

♣   VYZDVIHNUTIE DIEŤAŤA ZO ŠKD: 

 Ak potrebujete dieťa vyzdvihnúť skôr, prosíme o dohodu s vychovávateľkou. 

 Ak chce rodič vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, zvoní na zvonček príslušnej vychovávateľky. 

 Rodič čaká dieťa pred vchodom ŠKD  /nevstupuje do školy/. 

Dieťa sa ide samostatne prezliecť, (niektoré deti sú pomalé, prosíme o trpezlivosť). 

 Ak vychovávateľka nereaguje na Vaše zvonenie, pravdepodobne je v jedálni, 

 (platí v čase od 11: 45 do 13: 30), prípadne v šatni ( platí v čase od 14:00 do 15:00), a pod. 

 Ak dieťa príde vyzdvihnúť napr. priateľ, kolega, sused,...atď.  - príde so splnomocnením od rodiča. 

♣   ODCHOD DIEŤAŤA ZO ŠKD: 

 Dieťa môže odísť z ŠKD aj samostatne na základe písomného oznamu, ktorý odovzdá p. vychovávateľke. 

 NA ZÁKLADE TELEFONÁTU DIEŤA  ZO ŠKD  NEPUSTÍME!!! 

♣   POPLATKY V ŠKD : 

 V SEPTEMBRI MUSÍ BYŤ ZAPLATENÉ: SEPTEMBER + OKTÓBER = 16,- EURO.   

PLATÍ SA VŽDY JEDEN MESIAC DOPREDU! 

♣   KONTAKT: 

 V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať vedúcu ŠKD :  

BAHLEDOVÁ Elena,   0904 64 98 92, e-mail: e.bahledova@6zs-zvolen.sk 

.......................................................................................................................................................................  

NÁVRATKA: 

Zákonný zástupca dieťaťa potvrdzujem, že som sa oboznámil/a  s  „Dôležitými informáciami ŠKD“.  

Meno a priezvisko dieťaťa: .............................................................., trieda: ............................ 

Podpis rodiča:............................................................. 


