Prosíme rešpektujte,
ide nám o bezpečnosť vašich detí.

ZŠ Pusté Úľany

Ranná služba v ŠKD
6,30 hod. - 7,45 hod.
Po vyučovaní:
11,25 hod. - 16,30 hod.

1) Dieťa bude predčasne uvoľnené z ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča
na samostatnom lístku. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné
údaje :
- meno dieťaťa
- dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
- hodina odchodu
- čitateľný podpis rodiča
2) Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je
uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto preukázať písomným poverením rodiča (
zákonného zástupcu dieťaťa )
3) V prípade, že pre dieťa z ŠKD bude dlhodobo chodiť iná dospelá osoba ako tá,
ktorá je uvedená na zápisnom lístku , musí sa táto preukázať písomným
poverením rodiča ( zákonného zástupcu dieťaťa) na celé obdobie , počas ktorého
bude pre dieťa chodiť.
4) Ak dieťa žije s jedným rodičom a je vydané súdne rozhodnutie o zákaze styku
dieťaťa s druhým rodičom , je potrebné z dôvodu bezpečnosti a ochrany dieťaťa,
kópiu tohto rozhodnutia predložiť príslušnej vychovávateľke dieťaťa v ŠKD.

5) Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto
skutočnosť oznámiť rodič písomne na samostatnom lístku. Oznámenie musí
obsahovať nasledovné údaje :
- meno dieťaťa
- dátum zmeny
- čas, kedy treba dieťa z ŠKD púšťať
- čitateľný podpis rodiča
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6) Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa z ŠKD nebude zo strany
vychovávateliek ŠKD akceptovaná.
Uvedené opatrenia sú v súlade s vnútorným poriadkom ŠKD a sú prijaté z dôvodu
ochrany vychovávateliek ŠKD, ako aj ochrany detí, ktoré ŠKD navštevujú.
Pre nerušený priebeh činností budú deti uvoľňované z klubu (s rodičom, alebo
samostatne) nasledovne: po vyučovaní a obede počas prestávok do 13:10 hod.,
potom až (14:00, 15:00 , 15:30, 16:00, 16,30) hod.
Samostatne uvoľnené budú deti, podľa daného času na zápisnom lístku.
Budova školy bude po celý deň uzamknutá pre bezpečnosť detí a ich vecí.
Zvoniť do príslušného oddelenia pri bočných dverách.
Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových
aktivít a záujmových činností,
* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu,
* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,
* pestovanie záujmov a záľub vašich detí
* prevenciu proti začleneniu vašich detí do
rôznych asociálnych skupín.

Vedenie ŠKD

