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Príloha č.1: Školský klub / družina 

 
Prijatím a podpísaním Školského poriadku a Platobných podmienok sa zaväzujete k dodržiavaniu a 
zabezpečeniu dodržiavania bodov tejto prílohy.  
 
Služba školského klubu a družiny má výchovný rozmer. Čas strávený v klube/družine musí 
dieťaťu umožniť: relax, objavovanie a vykonávanie nových aktivít, interakciu s ostatnými.  
školský klub/družinu spravuje škola. 
 
 

1. Vec  
 

Táto príloha upresňuje pravidlá a zvyklosti výchovno-vzdelávacej komunity pre školský 
klub/družinu, mimoškolské aktivity a prázdninové centrá.  
Zápisom žiaka do klubu/družiny a na mimoškolskú činnosť vyslovuje žiak, ako aj jeho 
rodina súhlas s nasledujúcimi  ustanoveniami a vzniká mu povinnosť dodržiavať ich. 
 
 

2. Služby 
 

2.1 Družina (materská škola) a klub (1. stupeň ZŠ)  
  

    Školský klub/družina sú v prevádzke počas celého školského roka pre prihlásené deti  
z MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ: 
- popoludní: pondelok až štvrtok od 15:00 do 17:00 a v piatok od 15:00 do 16:00 za 

poplatok (viď. Platobné podmienky). 

 
2.2 Mimoškolské aktivity 

 

    Mimoškolské aktivity (MA) začínajú týždeň po začiatku školského roka a končia týždeň 
pred koncom školského roka. Pokrývajú teda obdobie 34 týždňov rozdelených na dva 
17-týždňové polroky. Všetky aktivity prebiehajú v priestoroch školy a prijímajú žiakov 
od MŠ po II. stupeň ZŠ. 

 MA trvajú zvyčajne jednu hodinu. gén  
Pokiaľ MA trvajú 30 min. alebo 1,5 hod., zahŕňajú aj čas družiny/klubu.  

 
2.3 Prázdninové centrum 

 

 Prázdninové centrá sú otvorene počas školských prázdnin v priebehu školského roka v 
čase od 7:30 do 17:00 hodiny pondelok až štvrtok a v piatok od 7:30 do 16:00 hodiny. Sú 
určené pre deti z MŠ a žiakov I. stupňa.   

 V prípade nedostatočného počtu zapísaných môže byť jeho otvorenie zrušené. 
 Zápis je možný na celý týždeň alebo len na niektoré dni, avšak výlučne na celý deň.  

Stravovanie je zabezpečené.  
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3. Prihlášky a odhlášky 

 
 Na prihlásenie je potrebné poslať príslušnú prihlášku na club@efib.sk v lehote 

stanovenej v informačnom letáku.    
 Do školského klubu/družiny a na mimoškolské aktivity sa dieťa zapisuje na polrok 

a zápis sa automaticky predlžuje.  
 Odhlásenie dieťaťa je možné emailom (club@efib.sk), avšak do platnosti vstúpi až na 

konci 1. polroka. 
 Mimoškolské aktivity a prázdninové centrá sa otvárajú s minimálnym a maximálnym 

počtom zapísaných. Zápis je platný po písomnom potvrdení školy. 
 

 

4. Príchody a odchody 
 

 Deti z MŠ ráno a popoludní sprevádza jedna dospelá osoba alebo súrodenec starší ako 10 
rokov. Odchod z družiny je možný v pondelok až štvrtok výhradne o 16:00 a o 17:00 
a v piatok o 16:00. 

 Žiakov ZŠ si pri bráne školy vyzdvihuje vychovávateľ a tiež ich po vyučovaní k bráne 
privádza v pondelok až štvrtok o 16:00 a o 17:00 a v piatok o 16:00. 

 Počas začatej vyučovacej hodiny nie sú povolené žiadne odchody.  
 Žiadne iné dospelé osoby ako zamestnanci školy nemôžu pohybovať sa na školskom 

dvore, vstupovať do miestností, kde prebiehajú mimoškolské aktivity (telocvične, 
átrium, učebne, školský klub a pod.  alebo do budovy školy.  
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