
Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra 

 

Usmernenie riaditeľky školy k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin 

od 6. do 31. júla 2020 
 

Riaditeľka Základnej školy kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra vydáva usmernenie v zmysle 

Usmernenia mesta Nitry k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin č. 116909/20/OŠMaŠ, 

vydaného dňa 9.6 2020 nasledovne: 

 

1. Prevádzka a vnútorný režim ŠKD počas prázdnin 

 

Školský klub detí počas letných prázdnin môžu navštevovať len žiaci, ktorí  boli do ŠKD prijatí 

rozhodnutím riaditeľky školy. 

Do ŠKD môžu nastúpiť žiaci prvého až štvrtého ročníka na základe prihlásenia zákonného 

zástupcu dieťaťa do 12.6.2020. Dodatočné nahlasovanie a odhlasovanie nie je možné, vzhľadom 

na vytvorenie skupín a personálne zabezpečenie ŠKD. 

Prevádzka ŠKD  bude v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

  

1.1 Nástup do ŠKD 

 

8,00 – 8,30 hod.           
Každý žiak musí mať dve rúška (respektíve dve pokrývky dýchacích ciest).  

Vstup rodičov do budovy je zakázaný! 
Žiak vojde do priestorov školy, kde si vydezinfikuje ruky a označí príchod kartou pri dverách. 

Odíde do svojej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak si v triede priebežne umýva ruky 

podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

 

1.2 Úprava vnútorného časového členenia ŠKD  

 

Ranný zber:                                    08,00 - 08,30 hod. 

Dopoludňajšia činnosť:                 08,30 - 11.30 hod. 

Obed:                                             11,30 - 12,00 hod. 

Popoludňajšia činnosť:                 12,00 - 16,00 hod. 

 

Odovzdávanie detí zákonným zástupcom v ŠKD: 

Vzhľadom k tomu, že vstup do priestorov školy je zákonným zástupcom zakázaný, odovzdávanie 

detí sa bude konať v presne určenom termíne a to o:                     15,30 hod. 

                                                                                                          16,00 hod. 
Preto žiadame rodičov, aby pri prvom nástupe dieťaťa do školy odovzdali pedagogickému dozoru 

vyplnený dotazník (viď príloha), kde bude škola oboznámená s tým, kedy dieťa pripraví a v akom 

čase odovzdá zákonnému zástupcovi. 

 

1.3 Náplň činnosti  ŠKD počas dňa 

 

Činnosť ŠKD počas letných prázdnin bude záujmová, zameraná na: 

1. relaxačnú a oddychovú činnosť 

2. športovú a turistickú činnosť 

3. pracovno-technickú činnosť 

4. environmentálnu činnosť 

 

 



1.4 Finančné zabezpečenie 

 

Finančné náklady spojené s činnosťou  ŠKD počas prázdnin budú plne hradiť zákonní zástupcovia 

detí.  

 

Rozpis finančných nákladov na týždeň: 

 

Strava:                                                                           6,05 €/ týždeň (1,21 €/ deň) 

Režijné náklady na stravovanie:                                   1,25 €/ týždeň 

 

Prihlasovanie detí na stravu bude elektronicky, do 26.6.2020 do 14,00 hod. 

 

Ostatné náklady spojené s prevádzkou ŠKD 

 

Poplatok ŠKD v zmysle VZN:                                       3,75 €/ týždeň 

Hygienické náklady a dezinfekcia:                                1,25 €/ týždeň 

Materiálno-technické zabezpečenie:                              5,00 €/ týždeň  

 

Spolu:                                                                           17,30 €/ týždeň           
 

Finančné prostriedky musia byť uhradené nasledovne: 

 

Strava a réžia: 7,30 € / týždeň 

Číslo účtu ŠJ :  SK23 5600 0000 0068 3399 8001 

 

Prevádzkové náklady: 10,00 € / týždeň 

Číslo účtu ŠKD :  SK32 5600 0000 0068 3399 9100 

 

Všetky finančné prostriedky uhradiť do 29.6.2020. Škola si vyhradzuje právo neprijať dieťa 

do ŠKD ak: 

1. nebudú uhradené finančné prostriedky za dieťa do 30.6.2020 !!! 

2. ak dieťa prejavuje známky ochorenia 
 

Zákonný zástupca 

 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o 

tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľku školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z ŠKD vylúčené. 

  

 

 

 

V Nitre dňa 16. júna 2020                                                                    Mgr. Alexandra Ďurišová 

                                                                                                                       riaditeľka školy 
 


