
INFORMÁCIE  ŠKD  

 

  Činnosť ŠKD je zameraná na re laxáciu a  oddych det í  po 

vyučovan í . 

  V ŠKD sú deti  vedené k  akt iv i te a  rôznym č innost iam na báze 

dobrovoľnost i .  

 

Vedúca ŠKD:     Elena Bahledová 

   0904 64 98 92 

    e.bahledova@6zs-zvolen.sk  

 

♣   RANNÝ KLUB: 
 

 Do ranného klubu deti prichádzajú od 6: 15 do  7: 15 hod.  Po 7:15 privediete deti pred určený vchod. 

♣   OBED: 
 

 Pedagóg zo ŠKD si preberá od vyučujúcich deti o 11:35, 12:30, príp 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). 

 Odporúčame rodičom, aby deťom objednávali obedy cez internet (informácie u vedúcej ŠJ). 

♣   ČINNOSŤ ŠKD: 
 

 Od 12:00  do 14: 30 prebieha hlavná výchovná činnosť. 

 Od 14 :30 je činnosť zameraná na pohybové aktivity detí pod dozorom vychovávateľky na školskom dvore,  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 pani vychovávateľky. 

 Rodičia a rodinní príslušníci, ktorí pre dieťa prídu, musia vedieť meno svojej vychovávateľky a triedu, ktorú 

dieťa navštevuje. 

♣   VYZDVIHNUTIE DIEŤAŤA ZO ŠKD: 
 

 Ak potrebujete dieťa vyzdvihnúť skôr, dohodnite sa s pani vychovávateľkou. 

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

 Pani vychovávateľka uvidí rodiča prostredníctvom  kamery  na MONITORE v ŠKD. 

 Rodič čaká dieťa pred vchodom ŠKD; nevstupuje do budovy školy. 
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Dieťa sa ide samostatne prezliecť, (niektoré deti sú pomalé, majte s nimi trpezlivosť). 

 Ak vychovávateľka  nereaguje na Vaše zvonenie, pravdepodobne je s deťmi v školskej 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.  – musí mať splnomocnenie od rodiča. 

 Splnomocnenie nájdete na stránke školy 

♣   PRERUŠENIE POBYTU V ŠKD POČAS ŠK. ROKA z dôvodu liečenia, 

dlhodobej choroby a pod. 
 

 Rodič na základe písomnej  „Žiadosť o odhlásenie dieťa zo ŠKD“ (nájdete na stránke školy) – dieťa odhlási. 

 Za odhlásené mesiace neplatí poplatok v ŠKD. Podľa potreby následne svoje dieťa opäť prihlási. 

 

♣  ODCHOD DIEŤAŤA ZO ŠKD: 
 

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

 NA ZÁKLADE TELEFONÁTU DIEŤA ZO ŠKD PUSTIŤ NESIEME.  

♣   POPLATKY V ŠKD : 
 

 JE NA ROZHODNUTÍ RODIČA, ČI POPLATOK UHRADÍ: ROČNE, POLROČNE, ŠTVRŤROČNE – (1x90€, 2x45€, 

4x22,50€).     PRE ZJEDNODUŠENIE EVIDENCIE VÁM ODPORUČAME UHRADIŤ  2 x 45,00 €      

 UHRÁDZAJTE len Z ÚČTU NA ÚČET. Neuhrádzajte poplatok v hotovosti v banke, ani  na pošte. /poplatky/ 

 IBAN: SK75 0200 0000 0000 0813 6412, variabilný symbol 62764, konštantný symbol 0558, do správy pre 

prijímateľa - meno dieťaťa 

 Ak si  v banke založíte trvalý príkaz  na 9,00€ / mesačne za ŠKD, je nutné trvalý príkaz počas letných  prázdnin  

ZRUŠIŤ! 

♣   PREPLATKY V ŠKD: 
 

 Preplatky za ŠKD sa vracajú  30.09., nasledujúci šk. rok, ak nepožiadate o prijatie Vášho dieťaťa do ŠKD.  

 

 


