
Fungovanie 2017/18 „KLUBOVNE - vestibul, knižnica“ je 

nasledovné: 

- po skončení vyučovania sa žiak nahlási pracovníkovi, ktorý v ten deň „KLUBOVŇU“ 

vedie (jeho miesto je na recepcii školy) 

- uhradí poplatok za vystavenie passu alebo sa preukáže platným passom, zapíše sa 

do zošita, 

- dostane vizuálny prvok označený dátumom k príslušnému dňu  

Po zaregistrovaní sa žiak trávi čas vo vestibule alebo v knižnici (práca na projekte) až 

pokým neodchádza domov alebo na niektorú z ďalších aktivít, na ktorú čaká – napríklad 

na súrodenca, na rodiča, na krúžok, na konzultáciu, na doučovanie, na aktivity školy (Ikid), 

len tak si chcú oddýchnuť a zostať v škole, za účelom robenia projektov.      

Prevádzka 

„KLUBOVŇA“ je dostupná pre žiakov 2.stupňa (7,8,9 ročníky), ktorí zostávajú v škole 

po vyučovaní. Rodič žiaka 5,6 ročníka môže požiadať o výnimku používania passov 

emailom líderku Resttimu, v prípade ak by žiak potreboval zostať v škole max. 2 dni. Ak 

žiak potrebuje zostávať od 3 dní a viac je potrebné aby rodič vyplnil prihlášku a osobný 

spis dieťaťa a uhradil poplatok za Resttime. „KLUBOVŇA“ je v prevádzke každý deň 

školského vyučovania od októbra do konca mája s pravidelným dvojhodinovým 

otváracím časom od 14.30 do 16.30, s registráciou a vstupným passom. Žiak je 

povinný opustiť školu po 16.30, kde už nebude za naho zodpovedný žiadny 

zamestnanec. 16.30 sa dieťa odhlási na recepcii, že odchádza. 

 

Poplatky 

Pre vstup do „KLUBOVNE“ je možné využiť niektorý z nasledovných passov 

Denný pass 

Vizuálny prvok označený dátumom. Za jeho vystavenie je poplatok 2 eurá a umožní 

žiakovi využívať KLUBOVŇU v daný deň. 

Týždenný pass - neprenosný 

Za jeho vystavenie je poplatok 7 eur, je platný 5 dní školského vyučovania odo dňa 

vystavenia. Po preukázaní sa Týždenným passom je dieťaťu vystavený bezplatne Denný 

pass. 

Mesačný pass - neprenosný 

Za jeho vystavenie je poplatok 15 eur, je platný do konca kalendárneho mesiaca 

v ktorom bol vystavený. Po preukázaní sa Mesačným passom je dieťaťu vystavený 

bezplatne Denný pass. 



Mesačný pass - rodinný 

Za jeho vystavenie je poplatok 20 eur, je platný do konca kalendárneho mesiaca 

v ktorom bol vystavený a je vystavený na rodinu – teda na žiakov z jednej rodiny. Na jeden 

Mesačný pass môžu získať Denný pass do KLUBOVNE naraz aj viacerí žiaci. Po preukázaní 

sa Mesačným passom je dieťaťu vystavený bezplatne Denný pass. 

Bodový pass – neprenosný 

Za jeho vystavenie je poplatok 20 eur, je možné ho využiť 16x krát na vstup do 

KLUBOVNE, pri každom vstupe je označený dátumom a podpisom pracovníka školy. Po 

preukázaní sa Bodovým passom je dieťaťu vystavený bezplatne Denný pass. 

 

Záver 

V škole v tomto školskom roku bude fungovať systém vzdelávacích poukazov, ktoré 

rodičia mohli použiť na začiatku školského roka na Klubovňu. Líder Resttimu má za úlohu 

týmto žiakov vystaviť 16 bodový pass do KLUBOVNE. Škola si vyhradzuje právo v prípade 

niektorých školských aktivít (napríklad účasť na projekte iKid) poskytnúť vstupné passy do 

klubovne bez poplatku. 

Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na RsT alebo sa neregistrovali v „KLUBOVNI“ musia 

v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení 

vyučovania (v prípade obeda do 15 minút po skončení obedovej prestávky). 

Porušením školského poriadku bude žiakovi udelený v Pontbooku sedpoint. 

Nakoľko je areál školy voľne verejne prístupný, žiak, ktorý opustí priestory budovy 

a zostáva  v školskom areáli, je pre školu žiakom, ktorý opustil priestory školy a samotná 

škola za neho ďalej nezodpovedá. 

Akýmkoľvek vážnym porušením školského poriadku a poriadku v čase mimo 

vyučovania, môže byť aj žiak zaregistrovaný v „KLUBOVNI“ nie len napomenutý ale 

poslaný domov, akýmkoľvek pracovníkom školy. Žiak v takomto prípade nemá nárok 

na vrátenie poplatku za vystavenie vstupného passu. 

 

Za fungovanie „Klubovne“ je zodpovedný pedagogický dozor a Dagmara Jančušková. 

 

v Bratislave 11.9.2017 

 

PaedDr. Roman Baranovič 

riaditeľ 



 


