Smernica č. 3/2019
o podmienkach prevádzky, prerušení a obmedzení prevádzky v školskom
klube detí počas prázdnin
Táto smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom
stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku
odbornej praxe a podrobnejšie upravuje podmienky prevádzky, prerušenia a obmedzenia
prevádzky školského klubu detí počas školských prázdnin v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vlčany. Smernica sa vzťahuje na:
-

Základnú školu s materskou školou Vlčany 1547 (ďalej len „ZŠ s MŠ Vlčany“)
Základnú školu s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és
Óvoda, Vlčany 1547 (ďalej len „ZŠ s MŠ s VJM Vlčany“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Účelom tejto smernice je zabezpečiť jednotný postup prevádzky školských klubov detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany počas školských prázdnin.
Postupy a pravidlá uvedené v tejto smernici sú záväzné pre ZŠ s MŠ Vlčany a ZŠ s MŠ s VJM
Vlčany.

Článok 2
Prevádzka školského klubu detí, prerušenie a obmedzenie prevádzky

1. Školské kluby detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany sa prevádzkujú počas celého
školského roka počas pracovných dní v týždni a podľa potrieb zákonných zástupcov je školský
klub v prevádzke aj počas školských prázdnin. Záujem zákonných zástupcov o prevádzku
školského klubu detí počas školských prázdnin zisťujú riaditelia ZŠ s MŠ Vlčany a ZŠ s MŠ
s VJM Vlčany formou tlačiva, ktoré je prílohou č. 1 tejto smernice.
2. Čas prevádzky školských klubov detí bol určený po prerokovaní so zákonnými zástupcami
a so súhlasom zriaďovateľa v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
3. Počas letných prázdnin sa prevádzka školských klubov detí preruší najmenej na tri týždne
z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia ako aj čerpania
dovoleniek zamestnancov.

4. Prerušenie prevádzky školského klubu detí počas školských prázdnin sú riaditelia povinní
oznámiť zákonným zástupcom dva týždne vopred, pričom o tejto skutočnosti musia byť
zákonní zástupcovia preukázateľne informovaní.
5. V prípade, že bude počet detí v jednotlivých triedach školských klubov nižší ako je počet
zapísaných detí, prevádzka školských klubov bude zabezpečená z ekonomických dôvodov
v obmedzenom stave – zlúčenie tried so zodpovedajúcim počtom pedagogických
zamestnancov tak, aby boli uspokojené požiadavky zákonných zástupcov.
6. Ak súčet počtu detí vo všetkých triedach toho-ktorého školského klubu bude nižší ako 10,
zriaďovateľ vydá organizačný pokyn, v ktorom určí jeden školský klub, ktorý bude
zabezpečovať prevádzku pre oba školské kluby súčasne, formou sústredenia detí do
niektorého školského klubu so zodpovedajúcim počtom pedagogických zamestnancov.
O poklese počtu detí pod 10 sú riaditelia povinní bezodkladne informovať zriaďovateľa.
7. K vydaniu organizačného pokynu na sústredenie detí do jedného školského klubu pristúpi
zriaďovateľ nasledujúci deň po dni, v ktorom mu bude preukázateľne oznámená skutočnosť
o poklese počtu detí v triedach školských klubov pod 10 detí. V tomto čase si budú
pedagogickí zamestnanci čerpať dovolenku alebo náhradné voľno.
8. Ak počet detí z oboch školských klubov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany bude
nižší ako 10 detí ( t. z. 9 a menej detí) sa prevádzka školského klubu preruší.
O obmedzení a prerušení prevádzky školského klubu detí sú riaditelia povinní preukázateľne
informovať zákonných zástupcov detí min. 2 dni vopred.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni jej podpisu.
2. Riaditelia ZŠ s MŠ Vlčany a ZŠ s MŠ s VJM Vlčany zverejnia smernicu o podmienkach
prevádzky, prerušení a obmedzení prevádzky školských klubov na každej prevádzke
školského klubu a súčasne s ňou oboznámia zákonných zástupcov detí vždy na začiatku
školského roka.

Vo Vlčanoch, 18.06.2019

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és
Óvoda, Vlčany 1547, Vlčany
__________________________________________________________________________

Predbežný záujem zákonných zástupcov detí v školskom klube detí
o prevádzku počas prázdnin

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským –
Alapiskola és Óvoda, Vlčany 1547, 925 84 Vlčany žiada zákonných zástupcov detí
navštevujúcich školský klub detí v školskom obvode Vlčany, aby v priloženej návratke
vyznačili svoj predbežný záujem o dochádzku ich dieťaťa do školského klubu detí počas
prázdnin v čase:............................................t. j. ..............počet dní.

Návratku žiadame vrátiť najneskôr do:...........................

Za spoluprácu ďakujeme.

-------------------------------

S pozdravom

riaditeľka školy

NÁVRATKA
Zákonný zástupca dieťaťa:...........................................................................................................
(meno a priezvisko dieťaťa)
□ mám záujem o prevádzku školského klubu detí v čase od.........do...........
□ nemám záujem o prevádzku školského klubu detí v čase od........do.........

-----------------------------------podpis zákonného zástupcu

Základná škola s materskou školou, Vlčany 1547, 925 84 Vlčany

Predbežný záujem zákonných zástupcov detí v školskom klube detí
o prevádzku počas prázdnin.

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským,
Vlčany 1547, 925 84 Vlčany žiada zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí
v školskom obvode Vlčany, aby v priloženej návratke vyznačili svoj predbežný záujem
o dochádzku
ich
dieťaťa
do
školského
klubu
detí
počas
prázdnin
v čase:............................................t. j. ..............počet dní.

Návratku žiadame vrátiť najneskôr do:...........................

Za spoluprácu ďakujeme.

-------------------------------

S pozdravom

riaditeľ školy

NÁVRATKA
Zákonný zástupca dieťaťa:...........................................................................................................
(meno a priezvisko dieťaťa)
□ mám záujem o prevádzku školského klubu detí v čase od.........do...........
□ nemám záujem o prevádzku školského klubu detí v čase od........do.........

-----------------------------------podpis zákonného zástupcu

