
Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava 

Základné pravidlá Školského klubu detí pri ZŠ Dudova 2 v Bratislave 

Dodatok k Školskému poriadku ZŠ Dudova 2, 851 02  Bratislava 

1. Dieťa sa do školského klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

2. Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na 

pravidelnú dochádzku. 

3. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie. 

4. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom 

klube detí do 10. dňa v mesiaci. Výška príspevku je určená Všeobecne záväzným nariadením 

(ďalej VZN) mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015. 

5. Podľa VZN č. 4/2019 § 3 odsek 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa 

príspevok vo výške 20,-€/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1,-€ menej a na každé ďalšie dieťa 

kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

6. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení príspevku na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu dieťaťa v závažných a opodstatnených dôvodoch. 

7. Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok aj v prípade, že jeho dieťa celý mesiac 

nenavštevovalo školský klub, ak dieťa nebolo zo školského klubu odhlásené. 

8. Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu sa realizuje vyplnením písomnej odhlášky zákonným 

zástupcom. 

9. Ak rodič odhlási svoje dieťa zo školského klubu detí (odhlásenie môže byť aj na 1 mesiac), 

nemusí za toto obdobie zaplatiť mesačný príspevok. 

10. Rodič odhlasuje svoje dieťa od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. 

11. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do školského klubu a spôsob jeho odchodu sa 

uvedie v Osobnom spise dieťaťa. 

12. V Osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu. 

13. Všetky zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne. 

14. O uvoľnenie dieťaťa z výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí mimo hodín 

uvedených v Osobnom spise dieťaťa, požiada zákonný zástupca pedagogického zamestnanca 

oddelenia písomne. 
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15. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v školskom klube musí byť správanie 

každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v školskom klube detí plne v súlade s pravidlami 

Školského poriadku ZŠ Dudova 2, 851 02  Bratislava. 

16. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľa. 

17. Ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí alebo 

narúša výchovno-vzdelávaciu činnosť do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 

výchovno-vzdelávací proces, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenia v súlade s § 58 

ods. 3 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

18. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania Školského poriadku ZŠ Dudova 2 

v ŠKD, môže byť dieťa zo školského klubu vylúčené na základe postupnosti: 

 pohovor s vychovávateľom oddelenia; 

 pohovor s vedúcim zamestnancom ZŠ Dudova 2 v Bratislave; 

 výchovná komisia; 

 vylúčenie zo Školského klubu detí. 

 

 

 

 

 

 V Bratislave, 1.9.2020     Mgr. Hana Závodná 

riaditeľka školy 


