
 

 
PODMIENKY PRIHLÁSENIA DO KRÚŽKOV 

PRVY POLROK 2021/2022 
 

 

 

1. REGISTRÁCIA 
 
Registrácia do všetkých krúžkov (platených aj neplatených) pre I. POLROK  
prebieha od 06.10.21 do 08.10.21. Pre II. polrok bude prebiehať nová 
registrácia 17.01.2022. Tu budú uprednostnené deti, ktoré sa v I. polroku 
krúžkov nezúčastnili. 
 
2. AKO ZÁVÄZNE PRIHLÁSIŤ DIEŤA DO KURZU 
 
Od 06.10.21 je možné zaregistrovať dieťa cez Edupage. (Registrácia len pre 
I.polrok) 
 
 
3. PLATBA ZA KRÚŽKY A SPLATNOSŤ KRÚŽKOV 
 
Krúžky sa platia vždy polročne. Termin splatnosti krúžku za prvý polrok je 
22.10.2021. Po nedodržaní dátumu splatnosti krúžku sa stáva prihláška 
neplatnou a bude ponúknuté miesto v krúžku ďalšiemu záujemcovi. 
 
Platbu treba uskutočniť na číslo účtu školy:  
Slovenska Sporitelna 
IBAN   SK9709000000005131690040 
BIC  GIBASKBX 
a do poznámky treba uviesť variabilné číslo dieťaťa. 
  
 
 



4. KEDY SA BUDE KRÚŽOK KONAŤ 
 
Krúžky budú otvorené od minimálneho počtu detí na daný kurz. Pri 
nedostatočnom záujme sa krúžok konať nebude.  
 
5. KEDY A AKO DLHO TRVAJÚ KURZY 
 
Štart kurzov pre prvý polrok 2021/2022 je od 11.10.121 a končí sa v posledný 
januárový týždeň, najneskôr do 31.01.2022. V  I. polroku bude odučených 12, 
max. 13 hodín /október až január/. Počet hodín závisí od sviatkov, prázdnin 
alebo plánovaných škoských aktivít v danom polroku. 
 
6. 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. 
 
7. PODMIENKY ODHLÁSENIA Z KURZOV 
 
Ak sa rodič rozhodne dieťa odhlásiť počas prebiehajúceho krúžku, musí tak byť 
uskutočnené len písomne. V takomto prípade rodičia strácajú nárok na vrátenie 
peňazí. 
 
8. COVID 
 
Prebiehanie krúžkov závisí od aktuálnej situácie pandémie. 
 
9. VYNIMKY 
 
Prihlásenie na krúžok GITARA platí na celý školský rok 2021/ 2022 
 
10. KONTAKT 
 
Zodpovedná za organizáciu kurzov je Petra Rusnáková, Zástupkyňa družiny. 
petra.rusnakova@deutscheschule.sk 
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