
INFO - Školský klub detí (ŠKD) 

 

 

- do ranného ŠKD prichádzajú deti od 6.30 do 7.20 hod. Po zazvonení na zvonček umiestnený na vrátnici 

(hneď za prvými dverami vľavo) sa otvoria vstupné dvere do školy a žiak samostatne vstupuje do školy, prezuje 

sa v šatni a presunie sa do spoločného klubu na prízemí. Po 7.20 hod. už dieťa nie je možné dať do klubu, 

vchádza do školy až po jej otvorení o 7.40 hod., kedy sa aj deti z ranného ŠKD presúvajú do tried, kde sa 

pripravia na vyučovanie. 

- popoludňajšia činnosť ŠKD začína hneď po vyučovaní 

- dieťa navštevujúce ŠKD musí byť prihlásené na obedy v školskej jedálni 

 

Približný HARMONOGRAM popoludňajšej činnosti v ŠKD: 

11.40 – 14.00 – hygiena, obed, hry, odpočinková a relaxačná činnosť v triede (podľa ukončenia vyučovania) 

14.00 – 15.00 – pobyt vonku 

15.00 – 16.00 – záujmová činnosť, príprava na vyučovanie (prváci si DÚ v ŠKD robia spravidla až v II. polroku) 

16.00 – 17.30 – spoločenské a individuálne hry v herni 

 

Vyzdvihovanie zo ŠKD: 

- dieťa môže zo ŠKD vyzdvihnúť rodič, rodinný príslušník či známy na základe kartičky, ktorú odovzdá na 

vrátnici (kartičky obdržíte v počte 5 ks)  

Ak si rodinný príslušník zapísaný v prihláške zabudne kartičku, zapíše sa na vrátnici a dieťa mu bude vydané. 

Ak príde dieťa vyzdvihnúť rodinný známy a nemá kartičku, musí mať písomný súhlas rodičov dieťaťa, že môže 

vyzdvihnúť dieťa, inak mu dieťa z bezpečnostných dôvodov nebude vydané. Tiež mu nebude vydané ani na 

základe telefonického súhlasu rodiča. Súhlas musí byť písomný. 

- činnosť klubu končí o 17.30 hod. 

 

Platby za ŠKD 

Za ŠKD je určená platba:  

25,- €/mesiac (žiaci s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač),  

35,- €/mesiac (žiaci s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci).  

Splatnosť je vždy k prvému daného mesiaca! Ak nebude uhradený školský klub v termíne,  ani po prvom 

upozornení vychovávateľom a následnom vedením školy, dieťa bude z ŠKD vylúčené. 

 

IBAN účtu ŠKD: SK74 0200 0000 0026 1588 0453 

Variabilný symbol: dostane každé dieťa svoj 

 

 
Ak máte možnosť sponzorsky darovať do ŠKD – papier, spoločenské hry, skladačky a hračky (nie pokazené, ani 

nekompletné), tvorivý materiál a čokoľvek, čo by deti v klube využili, neváhajte a prineste . 

 

 

 

KONTAKT: info@skolalamac.sk, 02/64780640 
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