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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
Riaditeľ Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou vydáva v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 306/2009 Z.z. 
o školskom klube detí Internú smernicu o zásadách na prijímanie detí do školského klubu 
detí. 
 

Článok 2 
Prijímanie detí do školského klubu detí 

 
1. Školský klub detí je určený pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v základnej    
    škole. 
2. Školský klub detí je súčasťou školy a zabezpečuje: 
     - činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, 
     - prípravu na vyučovanie, 
     - oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 
3. Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí. 
4. Počet detí v oddelení školského klubu detí určí riaditeľ školy. 
5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí podáva zákonný zástupca dieťaťa  
    spravidla s prijatím žiaka do školy. 
6. Písomnú žiadosť/prihlášku o prijatie dieťaťa do školského klubu detí a zápisný lístok    
    žiakov 1. ročníka, novoprijatých žiakov do školy a žiakov, ktorí ešte počas návštevy školy  
    nenavštevovali školský klub detí, je potrebné odovzdať bezpodmienečne počas prvých  
    troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa. 
7. Na prijatie dieťaťa do školského klubu detí je potrebný súhlas riaditeľa školy, ktorý vydá 
    písomné oznámenie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí. 
8. Predbežný zápis do školského klubu detí na nový školský  rok sa koná spravidla v mesiaci 
    máj predchádzajúceho školského roka. Zápisný lístok do školského klubu detí dieťaťa, 
    ktoré už v minulosti navštevovalo školský klub detí, na aktuálny školský rok je potrebné      
    odovzdať bezpodmienečne počas prvých troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy  
    prostredníctvom triedneho učiteľa. Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do  
    školského klubu detí. 



9. Prijímanie detí do školského klubu detí v inom termíne povoľuje (nepovoľuje) výlučne  
    riaditeľ školy. 
 

                                                    Článok 3  
                                Zmeny v dochádzke dieťaťa do školského klubu detí 
                                   Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu detí 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa má právo odhlásiť dieťa z dochádzky do školského klubu detí aj  
    v priebehu školského roka. Odhlásenie musí byť zrealizované písomnou formou u vedúcej 
    školského klubu detí. Ukončenie dochádzky do školského klubu detí sa uskutoční vždy k  
    1. dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o odhlásenie. 
2. Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť odchýlky v dennej dochádzke – každú  
    jednorazovú zmenu pobytu dieťaťa v školskom klube detí. 
 
                                                               Článok 4 
       Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté do školského klubu detí, je povinný mesačne  
    najneskôr do 10. dňa aktuálneho mesiaca uhradiť sumu za pobyt dieťaťa v školskom klube  
    detí stanovenú všeobecne záväzným nariadením obce a oznámením riaditeľa školy  
    formou prevodu na účet školy č. SK 6002 0000 0000 1637 1037 57; kód banky: 0200. 
    Ako variabilný symbol sa uvádza VS: 09501. Pri každom prevode v poznámke pre  
    prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu. 
2. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  
    za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí určuje riaditeľ školy v zmysle  
    aktuálneho VZN obce oznámením na webovom sídle školy a na budove školy. 
3. Poplatok za školský klub detí je nemenný v prípade choroby alebo iného dôvodu  
    neprítomnosti dieťaťa. 
4. Zákonný zástupca dieťaťa má právo požiadať riaditeľa školy o zníženie, resp. odpustenie  
    výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú  
    žiakovi v školskom klube detí. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení 
    alebo odpustení príspevku podľa odseku 6, ak zákonný zástupca o to písomne požiada 
    a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v  
    hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
 
                                                               Článok 5 
                                                   Záverečné ustanovenia 
 
1. S internou smernicou č. 02/2015-RŠ o zásadách na prijímanie dieťaťa do školského klubu  
    detí pri ZŠ Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou musia byť oboznámení všetci    
    pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 
2. Zmeny a doplnenia tejto internej smernice prerokúva a navrhuje riaditeľovi školy na  
    schválenie pedagogická rada. 
3. Interná smernica bola prerokovaná pedagogickou radou školy a schválená riaditeľom  
    školy dňa 02.09.2015.  
4. Táto interná smernica je zverejnená na tabuli oznamov v zborovni školy a webovom sídle  
    školy www.kukucinka.eu. 
5. Interná smernica č. 02/2015-RŠ nadobúda účinnosť dňa 02.09.2015. 
 
 
 
 
 
        ................................................
               PaedDr.Martin Babiak 
                                                                                                          riaditeľ školy 


