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maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási  

Nyelvű Gimnázium és Alapiskola 
 
                                                                                                                            (ďalej len smernica) 
 
Organizácia Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho 

s vyuč. jazykom  maďarským – Márai Sándor 
Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola  

Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 00 161 004  

Obec a PSČ    Košice , 041 74  
Ulica a číslo Kuzmányho č. 06  
Štát  Slovenská republika 
Právna forma   rozpočtová organizácia  zriadená KSK  
Štatutárny orgán  Mgr. Eva CSURKÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom 
maďarským  (ďalej len „škola“) schvaľuje internú smernicu o školskom klube detí    od 
1.09.2022 
Platnosť vnútorného predpisu s účinnosťou od      01.09.2022 
Predchádzajúca smernica stráca platnosť:   dňom  31.8.2022 
 
Za správnosť smernice zodpovedá:  Mgr. Eszter Sirilo                ................................. 
Za dodržanie smernice zodpovedá:  Mgr. Eva Csurkó               .................................. 
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Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – 
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola v Košiciach v súlade s § 140 
zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia Košického samosprávneho kraja č.19/2022 o určení čiastočných úhrad nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vydáva smernicu na 
zabezpečenie činnosti ŠKD. 

 
 

Čl. I Všeobecné ustanovenia 
 

1. Účelom smernice je určiť spôsob prihlasovania a odhlasovania detí do ŠKD a úhrady 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského 
klubu detí, ktorý je súčasťou Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím 
jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola 
v Košiciach. 

 
 

Čl. II Prihlasovanie a odhlasovanie 
 

1. Žiaci sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej 
prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 2. septembra príslušného 
školského roka 

2. O zaradení do ŠKD vydá riaditeľka školy ako príslušný orgán štátnej 
správy  rozhodnutie o zaradení dieťaťa do ŠKD 

3. Do školského klubu detí možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie 
a nepravidelnú dochádzku. 

4. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v školskom klube je povinný zákonný 
zástupca na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá vychovávateľke školského 
klubu detí. 

 
 

Čl. III Výška poplatku a spôsob platby 
 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí je určená zriaďovateľom školy vo výške 20€ (VZN č. 19/2022) 

2. Príspevok sa uhrádza vopred 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
Príspevok je možné uhradiť jednou platbou na viac mesiacov, ktorá musí 
byť preukázateľne označená. 

3. Platba musí byť preukázateľná, označená variabilným symbolom xx-
mesiac-xxxxrok, v poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko 
dieťaťa a triedu.  

4. Príspevok sa uhrádza bezhotovostnou platbou prevodom na účet: SK34 8180 
0000 0070 0018 7217. Evidenciu platieb vedie ekonomický úsek na základe 
vopred odsúhlaseného menného zoznamu detí zapísaných/prijatých do ŠKD. 
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5. Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do školského klubu detí a taktiež v prípade jeho 
ospravedlnenej neprítomnosti v ŠKD pre chorobu a pod. sa výška príspevku 
nekráti. 

 
6. Zákonný zástupcova dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, v 

zmysle VZN č. 19/2022 §7a ods. 2 o určení čiastočných úhrad v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,  príspevok neuhrádza. 
 

7. O oslobodení od príspevku rozhoduje riaditeľka školy – ktorá vydá zákonnému  
zástupcovi písomné rozhodnutie o odpustení príspevku. 

 
 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 
 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2022 a všetky predchádzajúce 
strácajú platnosť dňom 31.8.2022. 

 
 
 
 

              Mgr. Eva Csurkó    
               riaditeľka školy 


