
ZRIAĎOVATEĽ: JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, 010 01  Žilina

SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, 010 01  Žilina

Vnútorný poriadok miniškôlky

 Miniškôlka Hájik – Kempelenova 5, 010 15  Hájik
 Miniškôlka Pivovarská 3, 010 01  Žilina

 Vychovávateľka miniškôlky  môže dieťa prebrať iba priamo od rodiča, zákonného zástupcu alebo od
ním poverenej osoby.

 Rodič, zákonný zástupca alebo ním poverená osoba je povinná poskytnúť  vychovávateľke miniškôlky
všetky  potrebné  informácie  o dieťati  (napr.  aktuálny  zdravotný  stav,  možnosť  alergickej  reakcie,
znášanlivosť kolektívu, špecifické poruchy správania a iné potrebné informácie).

 Prevzatie dieťaťa od rodiča môže vychovávateľka odmietnuť, ak zistí, že jeho aktuálny zdravotný stav
nie je vhodný z dôvodu prevencie a ochrany zdravia ostatných detí.

Dieťa nemôže nastúpiť do miniškôlky v prípade, ak:
 má zvýšenú teplotu,
 dusivý kašeľ,
 výtok z očí, z nosa,
 užíva antibiotiká (lektorka nemôže podávať dieťaťu žiadny liek),
 máte podozrenie na akékoľvek infekčné ochorenie u dieťaťa,
 má črevné ťažkosti (hnačka, zvracanie).

Platba:
 3 x 2 hodiny/týždeň/ – členský príspevok 48€/mesiac
 2 x 2 hodiny/týždeň/ – členský príspevok 32€/mesiac
 Výška členského príspevku zostáva pevná – nezmenená aj v prípade:

- školských prázdnin,
- neprítomnosti dieťaťa na záujmovom krúžku (dlhodobá neprítomnosť 1 mesiac a viac sa 

posúdi individuálne).
  Členský príspevok je potrebné uhradiť vždy pred začiatkom nového mesiaca.

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi:

 platba v hotovosti (v kancelárii na ul. Pivovarská 3, Žilina)
 bezhotovostne (č.ú. IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954).

V prípade odhlásenia sa z krúžku, počas školského roka, sa už zaplatený poplatok nevracia.
Krúžky počas školských prázdnin neprebiehajú.

Školské prázdniny 2022/2023:
jesenné    28. október – 31. október 2022
vianočné   23. december 2022 – 5. január 2023
polročné   3. február - ???
jarné   27. február – 3. marec 2023
veľkonočné   6. apríl – 11. apríl 2023

Meno, priezvisko rodiča/ zákonného zástupcu/podpis:..........................................................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s vnútorným poriadkom miniškôlky a zaväzujem sa ho
dodržiavať.


