ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA, SNP 3, IVANKA PRI DUNAJI

Základné informácie

Vedúca ŠKD: Miroslava Štefanovičová, tel.: 0915 624 819
Kontaktný mail: miroslava.stefanovicova@zsivanka.sk

Školský klub detí funguje od 6,30 do 7,30 a od 11,35 do 17,30 hod.
Ranný klub od 6,30 do 7,30je v budove na prízemí, blok C, trieda 1.F. (SPOLOČNÁ
MIESTNOSŤ ŠKD)
Klub v jednotlivých oddeleniach prebieha po vyučovaní do 16,30. V tomto čase si deti
vyzdvihnete osobne cez hlavný vchod budovy Zš (spredu) smerujúc do oddelenia, ktoré
Vaše dieťa navštevuje. V prípade priaznivého počasia sa môžu deti nachádzať aj na školskom
dvore pred budovou Zš.
Popoludňajší klub od 16,30 hod. do 17,30je rovnaká trieda ako ranný klubna prízemí, blok C,
trieda 1.F. Deti si vyzdvihnete osobne cez zadný vchod budovy Zš alebo zo školského dvora.
Hlavný vchod budovy Zš sa zamyká o 16,30 hod.

Dochádzka dieťaťa do ŠKD
Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti o prijatie
dieťaťa do ŠKD podanej ich zákonným zástupcom.
Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca
vychovávateľke písomným spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí,

alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované. Za
príchod dieťaťa do ŠKD a odchod dieťaťa zo ŠKD zodpovedá zákonný zástupca, aj v prípade,
že dieťa prichádza resp. odchádza so starším neplnoletým súrodencom.
Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD.
Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD sa uskutočňuje na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa do 25.-teho dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Poplatok za ŠKD v šk. roku 2018/2019
Na základe VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 2/2014 a Dodatku č. 1 k VZN 2/2014
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí sa uhrádza vopred
do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ
vedený vo VÚB banke, a.s.:
Č. účtu: SK39 0200 0000 0016 3451 6951.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí
na jedného žiaka mesačne je 36,00 €.

POZNÁMKA
Deti s trvalým pobytom v Ivanke platia 18 eur mesačne (18 eur im prispieva obec).
Deti s trvalým pobytom v Zálesí platia 20 eur mesačne (16 eur im prispieva obec Zálesie).
Deti s trvalým pobytom mimo vyššie uvedených obcí platia 36 eur mesačne.
Pri prevode prosíme uviesť:

variabilný symbol – číslo (ktoré Vám bolo pridelené)
konštantný symbol: 0308
do popisu uviesť meno dieťaťa (nie rodiča), triedu a mesiac, ktorého sa platba týka

V mesiaci september sa platí za 2 mesiace naraz: september + október

