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Platby za krúžky a aktivity v školskom roku 2017/2018 
 
Vážení rodičia, 
posielame Vám informácie o platbách za Rest time a krúžky pri CZŠ Narnia v školskom roku 2017/2018  
a tiež informácie o vzdelávacích poukazoch. 
 
VZDELÁVACÍ POUKAZ 
Žiaci 11.septembra dostali vzdelávacie poukazy, ktoré sú formou podpory mimoškolských aktivít zo strany 
Ministerstva školstva. Každý poukaz má určenú finančnú hodnotu 3,20 € na žiaka na mesiac, ktorú rodič 
môže uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v 
Centrách voľného času, ZUŠ-kách alebo v Štátnej jazykovej škole. 
Budeme radi, ak si vyberiete z ponuky krúžkov organizovaných školou (príprava na prijímacie pohovory,  
English club, šach, keramika, Dungeons&Dragons) alebo využijete poukaz v Rest-Time. 
Ak chcete uplatniť vzdelávací poukaz na niektorom z uvedených krúžkov alebo za Rest-Time, je potrebné 
vrátiť ho vyplnený a podpísaný do 25.septembra na recepcii školy. 
 
Podrobné informácie o poskytovaní vzdelávacích poukazov upravuje Smernica Ministerstva školstva SR 
č.6/2007–R. 
 
REST TIME 
Rest Time – „školský klub detí“ poskytuje organizovanú činnosť vo svojich kluboch, ktoré majú každý 
mesiac iné tématické zameranie.   
Poplatok za navštevovanie Rest Time stanovila Správna rada na tento školský rok na 22 € za mesiac. 
Môžete ho uhrádzať mesačne do 10.dňa kalendárneho mesiaca, prípadne polročne (2 x 110,- €), alebo 
naraz za celý školský rok (220,- €) bezhotovostne na:  
Číslo účtu školy  2668250025/1100 
IBAN:   SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:       99 
Poznámka:  meno žiaka 
 
Na úhradu časti poplatku za Rest Time môžete použiť vzdelávací poukaz v hodnote 32 €. 
V školskom roku 2017/2018 bude od 5.9. Rest Time k dispozícii žiakom 1. – 6. ročníka každý pracovný deň 
v rannom čase od 7:00 do 7:45, v čase obeda od 11:55 do 12:50 a následne, hneď po skončení poslednej 
vyučovacej hodiny Vášho dieťaťa do 17:00. 
Začiatkom októbra plánujeme spustiť KLUBOVŇU pre ročníky 7, 8 a 9. Klubovňa je vyhradený spoplatnený 
priestor, v prípade ak budú Vaše deti potrebovať po skončení vyučovania zostať v škole.  
 
Ak by ste sa rozhodli svoje dieta odhlásiť z Rest Time počas školského roka, informujte sa u svojej triednej 
vychovávateľky/vychovávateľa. Bližšie informácie ohľadom Rest Time tiež môžete konzultovať s líderkou 
Rest time Dagmara Jančuškovou, dagmara.jancuskova@narniaba.sk . 
 
KRÚŽKY v škole 
Prehľad krúžkov sme zverejnili na webstránke školy http://www.narnia.sk/sk/rodicia-a-ziaci/kruzky 
 
 
 

http://narnia.sk/sk/rodicia-a-ziaci/ponuka-kruzkov
http://www.narnia.sk/sk/rodicia-a-ziaci/kruzky


KRÚŽKY organizované školou 
Poplatky za krúžok sa uhrádzajú minimálne na polrok, ak vedúci neurčí inak. Platby je možné realizovať 
bezhotovostne, bankovým prevodom. Prosíme rodičov viacerých detí, aby pri bankovom prevode pre 
jednoznačnú identifikáciu uhrádzali platbu za každé dieťa zvlášť a určite uviedli aj číselný kód krúžku a 
variabilný symbol dieťaťa.  
Za krúžky zabezpečované školou platíte poplatok bezhotovostne na:  
Číslo účtu školy   2668250025/1100 
IBAN:    SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:       variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:        kód krúžku 
Poznámka:   meno žiaka 
 

 
 
 
Prosíme, aby ste na krúžky zabezpečovaných školou prihlásili deti vyplnenou prihláškou  
do 25. septembra 2017 na recepcii školy. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na recepcii školy. 
Krúžky začínajú v týždni od 2.10.2016 (niektoré skôr – informujte sa u vedúceho krúžku). 
Vedúci krúžkov si vyhradzujú právo neotvoriť krúžok v prípade nízkeho záujmu detí. Dieťa je záväzne 
prihlásené/odhlásené, ak odovzdá písomnú prihlášku/odhlášku na recepcii. 
V prípade zmenených podmienok budeme rodičov informovať telefonicky alebo emailom. 
Platby je možné riešiť s tajomníčkou CZŠ Narnia Luciou Danišovou, tajomnik@narniaba.sk 
 
KRÚŽKY, ktoré zabezpečuje EXTERNÝ PARTNER 
Pri ostatných krúžkoch, tj krúžkoch zabezpečovaných externými partnermi, oznámi spôsob platby a 
prihlasovania vedúci krúžku. 
 
Ohľadom fungovania krúžkov sa môžete tiež obrátiť na Elenu Markušovú, elena.markusova@narniaba.sk  
 


