
 

 

 
Vážení rodičia, 
posielame Vám informácie o platbách za aktivity a tiež informácie o uplatnení vzdelávacích poukazov v školskom roku 
2018/2019. 
 
VZDELÁVACÍ POUKAZ 
Do 10.septembra každý žiak dostane v škole vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na 
záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Hodnota vzdelávacieho poukazu na školský rok 2018/2019 je stanovená v sume  
32 € (3,2 € na mesiac). Tento poukaz môžete 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. Rozvrh krúžkov bude k dispozícii v polovici septembra. 
Ak chcete uplatniť vzdelávací poukaz na niektorý z uvedených krúžkov alebo za Rest Time, je potrebné vrátiť ho vyplnený a 
podpísaný do 25.septembra na recepcii školy. Do horného pravého rohu prosím uveďte na ktorú aktivitu bude VP použitý. 
 
Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje §4 ae zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní zákadných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov. 
 
REST TIME 1.- 6.ročník 
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 25€ za mesiac. Môžete ho 
uhrádzať mesačne do 10.dňa kalendárneho mesiaca, prípadne polročne (2 x 125 €), alebo naraz za celý školský rok (250 €) 
bezhotovostne. Na úhradu časti poplatku za Rest Time môžete tiež použiť vzdelávací poukaz v hodnote 32 €. 
 
Číslo účtu školy   2668250025/1100 
IBAN:   SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:       99 
Poznámka:  Rest Time 
 
V školskom roku 2018/2019 je Rest Time od 3.9. 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 dieťaťa do 17:00. 
Ak ste sa rozhodli svoje dieťa odhlásiť z Rest Time počas školského roka, informujte svoju triednu 
vychovávateľku/vychovávateľa a vyplňte odhlášku z Rest Time na recepcii školy.  
Ak žiak 5.- 6.ročníka nie je prihlásený do Rest Time a potrebuje ostať niekedy popoludní v škole, môže rodič požiadať 
o výnimku a nahradiť Rest Time Klubovňou zaslaním mailu lídrovi  Rest Time.  Dieťa si následne môže zakúpiť u 
vychovávateľa jednorazový vstup do Klubovne, maximálne však 2x do týždňa.  
 
KLUBOVŇA 7.- 9.ročník 
Pre deti 7., 8. a 9. ročníka je k dispozícii KLUBOVŇA. Klubovňa je vyhradený spoplatnený priestor, ktorý môžu deti využiť v 
prípade, ak budú potrebovať po skončení vyučovania zostať v škole. Po zaplatení vstupu je Klubovňa žiakom k dispozícii až 
do 17:00 a je v prevádzke každý deň po skončení školského vyučovania. 
Do Klubovne si žiak môže zakúpiť jednorazový vstup v hodnote 2 eurá, alebo si môže vybrať jednu z nasl.možností: 
 
5 vstupový pas  8 eur 
10 vstupový pas  16 eur 
15 vstupový pas  24 eur 
20 vstupový pas  32 eur 
 
Viac-vstupový pas je vypísaný na meno žiaka a žiak ho môže využiť neobmedzene počas celého šk.roka.  
 
Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do REST TIME alebo sa neregistrovali v KLUBOVNI, musia v zmysle školského poriadku opustiť 
priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania. 
Ak žiak opakovane porušuje pravidlá Rest Time a Klubovne, môže byť vychovávateľom podľa školského poriadku vylúčený z 
priestorov Rest Time a Klubovne. 
 
Bližšie informácie ohľadom Rest Time môžete konzultovať s líderkou Rest time Dagmarou Jančuškovou, 
dagmara.jancuskova@narniaba.sk . 

mailto:dagmara.jancuskova@narniaba.sk

