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PODMIENKY PRIHLÁSENIA  A ODHLÁSENIA SA  
KRÚŽKY  2018/2019 

 

 

1. PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA 
Registráca do všetkých krúžkov (platených aj neplatených)  pre  I. polrok  bude od 24.9.18 do 
26.09.18. 
 
Registrácia nových záujemcov do krúžkov, prípadne odhlásenie sa z krúžkov  pre  II. polrok, 
bude termíne od 21.01.19 do 25.01.2019.  
 
Po týchto termínoch pre I. a II. polrok už dieťa nebude môcť byt registrované do krúžkov, ani 
odhlásené z krúžkov. 
 

Ak dieťa navštevovalo krúžok v  I. polroku a má záujem pokračovať aj v II. polroku , netreba urobiť 

znovu registráciu. Pre odhlásenie dieťaťa z krúžku je treba si dôkladne prečítať 

„Podmienky odhlásenia sa z kurzov“ /pozri dole – bod č. 9/. 

 

2. AKO REGISTROVAŤ DIEŤA DO KRÚŽKU 

Od 24.9.18 je možné zaregistrovať dieťa online na novej webovej stráne školy. 

 

Prehľad kurzov bude od 24.09.18 do 26.09.2018 na stranke DSB, kde môžu rodičia zaregistrovať dieťa 

do vybraného krúžku.  Po 26.09.18 sa už nebude dať registrovať  do krúžkov. 

 

3. ZÁVÄZNÉ  PRIHLÁSENIE 
Po registrácii dieťaťa do kurzu dostane rodič od nás oficiálne potvrdenie pre I. a II. polrok.  Toto 

potvrdenie dostanú rodičia do 28.9.18 alebo najneskôr do 01.10.18. Potvrdenú prihlášku už je 

treba zaplatiť. Posledný deň splatnosti krúžkov je 05.10.2018. Dieťa môže navštevovať krúžok až po  

uhradení  plnej sumy za kurz. Prihláška platí pre I. a II. polrok /odhlásenie sa z krúžku – vid. bod č. 9/ 

 

Krúžky  treba platiť až po obdržaní nami zaslaného potvrdenia. Môže sa stať, že nie všetky deti 

dostanú potvrdenie, nakoľko máme obmedzené priestorové a personálne kapacity. To platí aj pre 

krúžky, ktoré nie sú spoplatnené.  
 

4. PLATBA ZA KRÚŽKY  A SPLATNOSŤ KRÚŽKOV 
Krúžky sa platia vždy polročne. 
 

Krúžky pre I. polrok budú splatné v októbri, najneskôr do 05.10.2018. 
Krúžky pre II. polrok budú splatné  v januári, najneskôr do 31.01.2019. 
 

Ak dieťa nebude písomne odhlásené k polroku, zostáva  automaticky evidované v krúžku aj v  
II. polroku. V takomto prípade k polroku nie je potrebná nová prihláška. Treba však dodržať dátum 
splatnosti v januári 2019.  
Platený krúžok môže dieťa začať navštevovať až po vyplatení kurzu za celý polrok.  
 

Prvá hodina je skúšobná, po nej sa môže dieťa rozhodnúť, či naozaj má záujem krúžok 
navštevovať. Pri záujme treba dodržať splatnosť kurzov, a to najneskôr do 05.10.2018 a v II. polroku 
najneskôr do 31.1.19. Po nedodržaní dátumu splatnosti krúžku sa stáva prihláška neplatnou a bude 
ponúknuté miesto v krúžku ďalšiemu záujemcovi. 
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5. KDE SA PLATIA KRÚŽKY: 
Platbu treba uskutočniť na číslo účtu školy: 

Slovenská  Sporiteľňa,  Konto Nr.:  IBAN SK9709000000005131690040,  BIC GIBASKBX 

a do poznámky treba uviesť  variabilné číslo dieťaťa. 
 

Pri nespoplatnených krúžkoch stačí nami potvrdená prihláška. 

Bez nej dieťa nebude môcť absolvovať kurzy. 

 

6. KEDY SA BUDE KRÚŽOK KONAŤ 
Krúžky budú otvorené od počtu min. 5 detí.  Pri nedostatočnom počte detí sa krúžok konať nebude.  

 

7. KEDY A AKO DLHO TRVAJÚ RÚŽKY 
Štart kurzov pre školský rok 2018/2019 je od 01.10.18 a končí sa v posledný májový týždeň, najneskôr 

do 31.05.2019 (štart a ukončenie sa bude líšiť podľa ponuky kurzov a ich termínov). 

 

V  I. polroku bude odučených 14, max. 15 hodín /október až január/ a v II. polroku 14, max. 15 hodín 

/február až máj/. Počet hodín závisí od sviatkov, prázdnin alebo plánovaných škoských aktivít 

v danom polroku. 

 

8. NAHRADENIE VYMEŠKANÝCH HODÍN 
Pri individuálnych krúžkoch v prípade absencie dieťaťa /choroby a pod./ v I. alebo II. polroku budú 

náhradné hodiny odučené v júni . Treba ich vopred naplánovať a dohodnúť s lektorom krúžku. 

Pri skupinových kurzoch budú náhradné hodiny odučené iba z dôvodu absencie lektora kurzu. 

 

9. PODMIENKY ODHLÁSENIA SA Z KRÚŽKOV 
Odhlásenie z krúžku je možné  len písomne /online alebo mailom/ a vždy až k polroku, a to v 

termínoch od 21.1.19 - 31.01.2019. V prípade spoplatnených krúžkov, ak dieťa nebude písomne 

odhlásené alebo nebude dodržaný termín odhlásenia, bude dieťa naďalej evidované v krúžku 

a rodičia sa zaväzujú vyplatiť krúžok v plnej výške. 
 

Pri  nespoplatnených krúžkoch  je takisto potrebné písomné odhlásenie.  

 

Ak sa rodič rozhodne dieťa odhlásiť počas prebiehajúceho krúžku, musí tak urobiť písomne. 

V takomto prípade, ak bude dieťa odhlásené počas prebiehajúceho krúžku, rodičia strácajú nárok na 

vrátenie peňazí. 

 

Zodpovedná za organizáciu kurzov: 

Monika Maliková e-mail: monika.malikova@deutscheschule.sk 

Zástupkyňa družiny 
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