
Vážení rodičia, 

školský elektronický video vrátnik slúži k zamedzeniu voľného pohybu osôb v priestoroch školy, 

a k lepšiemu monitorovaniu osôb, ktoré  deti vyzdvihujú zo školy. 

 

Činnosť školského klubu detí je realizovaná aj v učebniach a mimo interiéru triedy a školy. Pre  

zabezpečenie plynulosti práce s deťmi a bezproblémový odchod detí z ŠKD prosíme o dodržiavanie   nižšie 

uvedených pokynov: 

1. Prosím rešpektujte hromadné odchody detí z ŠKD o 15,00 hod. 

                                                                                           o 15,30 hod. 

                                                                                           o 16,00 hod. 

      Odchodom dieťaťa v inom čase narušujete činnosť v ŠKD. 

 

2. Dodržiavajte odchody deti z oddelenia  tak, ako ste si určili v prihláške do ŠKD pre jednotlivé dni. 

3. Mimoriadne odchody je potrebné  písomne ohlásiť vychovávateľke v daný deň a to na tlačive 

Priepustka, ktoré nájdete na  stránke našej školy. 

                                       4. vyučovacia hodina končí  o 11,40 hod.  

                                       5. vyučovacia hodina končí   o 12,35 hod. 

                                       6. vyučovacia hodina končí   o 13,30 hod. 

  4. Pri neohlásenom skoršom odchode dieťaťa z ŠKD sa môže stať, že na zvonenie nikto   

       nereaguje,  oddelenie je mimo triedy, napr. v školskej jedálni. Čas čakania na Vaše dieťa sa  

       predlžuje.  

Vaše dieťa sa učí pratať si po sebe hračky, uložiť si veci do aktovky, učí sa drobným samoobslužným 

činnostiam v triede a šatni. Boli by sme radi, keby si tieto činnosti mohli robiť v kľude,  bez stresu 

a naháňania. 

Ak pre dieťa prídete skôr, alebo meškáte, čakajte prosím , kým Vaše dieťa ukončí začatú výchovno-

vzdelávaciu činnosť vo svojom oddelení alebo v krúžku. 

Ak pre dieťa posielate iných rodinných príslušníkov, nezabudnite im povedať číslo oddelenia, ktoré 

Vaše dieťa navštevuje a postup, aký sa má pri vyzdvihovaní dieťaťa dodržiavať. 

Dodržiavaním týchto pravidiel chceme predísť zbytočným konfliktom, ku ktorým by mohlo dôjsť. 

Sme tu pre vás, pracujeme s Vašimi deťmi, ktoré ste nám s dôverou zverili. 

Ďakujeme za priazeň a pochopenie.               

                                                                                                         Kolektív vychovávateliek ŠKD 

                                                                                                          pri ZŠ Krosnianska 2, Košice 

           



 

 

                                                               


