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Vnútorný poriadok ŠKD  

pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad Bodvou 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Školský poriadok ŠKD je platný pre všetky deti, ktoré navštevujú Školský klub detí pri 

Základnej škole, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou. 

2. Činnosť klubu je určená pre všetkých žiakov ZŠ. 

3. ŠKD je umiestnený v budove školy. Má tri oddelenia, ktoré sú umiestnené v troch 

triedach na prízemí, kde sa doobeda vyučuje a poobede slúžia tieto triedy na  činnosť 

ŠKD.  Deti ŠKD okrem tried využívajú pre svoju činnosť herňu ŠKD, telocvičňu, školské 

ihrisko, futbalové ihrisko.  

4. ŠKD má jedno ranné oddelenie, ktoré je umiestnené v herni ŠKD na prízemí školy.  

Článok 2  

Riadenie a organizácia ŠKD  

1. Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi riaditeľ 
základnej školy. ŠKD je zriadený podľa Vyhlášky MŠ SR číslo 306/2009 Z. z. o 
školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, 
školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.  

2. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú 
dochádzku. 

3. Oddelenie ŠKD sa ruší v tom prípade, ak počet žiakov v oddelení klesne na 12 a je 
možnosť tieto deti zaradiť do ostatných oddelení.  

4. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok na základe písomnej žiadosti podanej 
zákonnými zástupcami žiaka. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, o čom vydá 
rozhodnutie. 

5. Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť 
oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou 
na vyučovanie a ďalšie formy voľno-časových aktivít žiakov, ako aj bezpečný odchod 
žiakov.  

6. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD organizujú vychovávateľky ŠKD v súlade 
s platným Výchovným programom, ktorý schvaľuje a vydáva riaditeľ školy  a plánom 
práce, ktorý schvaľuje pedagogická rada. 

7. ŠKD je školským zariadením v rámci školy a plní úlohy v čase mimo vyučovania. 

8. Vychovávateľky ŠKD sú pedagogickí zamestnanci školy.  

9. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 30 trvale dochádzajúcich detí.  

  



~ 4 ~  
  

Článok 3 

Pedagogická dokumentácia ŠKD 

 

Dokumentácia ŠKD je určená zákonom NR SR číslo 245/52008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní, ďalšie podrobnosti určuje Vyhláška MŠ SR číslo 306/2009 Z. z. o školskom 
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 
hospodárstve a stredisku odbornej praxe.  

1. Za vedenie dokumentácie v oddelení zodpovedá vychovávateľka, za dokumentáciu 
ŠKD je zodpovedná ZRŠ.  

Pedagogickú dokumentáciu ŠKD tvoria: 
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou 

výchovného programu, 
b) plán práce, 
c) triedna kniha, 
d) osobný spis dieťaťa, 
e) Školský poriadok školy a Školský poriadok ŠKD. 

  
Ďalšiu dokumentáciu ŠKD tvoria: 
a) rozvrh týždennej činnosti, 
b) zápisnice z rokovania metodického združenia, 
c) žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, 
d) rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa do ŠKD, 
e) evidencia školských úrazov detí, 
f) registratúrny poriadok, 
g) vyjadrenie zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Článok  4 

Prevádzka školského klubu detí  

Organizácia ŠKD (viď rozvrh týždennej činnosti jednotlivých oddelení) 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a 
štátnych sviatkov, denne od 6,00 hod. do 16,30 hod. Prevádzková doba ŠKD je 
schválená riaditeľkou školy. 

2. Zástupkyňa RŠ zabezpečí podľa prihláseného počtu žiakov rannú službu, od 6,00 hod. 
do 7,30 hod.. Službukonajúca vychovávateľka vykonáva ranný dozor. Pred odchodom 
zo služby sa presvedčí, či nebola zadelená na zastupovanie.  

3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorého presný obsah si vychovávateľka zapisuje do plánu 
činnosti. 

4. Vychovávateľka je povinná mať vypracovaný plán týždennej činnosti. Tento plán 
odovzdá ZRŠ každý týždeň. Žiakov svojho oddelenia preberá od vyučujúceho po 
poslednej vyučovacej hodine v triede oddelenia. Získa potrebné informácie o žiakoch, 
prebranom učive a úlohách.  

5. Žiaci sa od skončenia vyučovania zúčastňujú na činnosti vo svojom oddelení.  

6. O prerušení prevádzky ŠKD  počas školských prázdnin a o rozsahu prevádzky 
rozhoduje riaditeľka školy. Prihliada pritom na oprávnené požiadavky zákonných 
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zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy. Prevádzka je možná, ak je 
prihlásených minimálne 12 žiakov.  

7. Rozdelenie služieb, zadelenie zastupovania, sledovanie nadčasov vykonáva ZRŠ.    

Článok 5 

Prijímanie a odhlasovanie detí zo ŠKD 

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok a to na základe písomnej prihlášky 
podanej zákonným zástupcom žiaka najneskôr do 30. júna predchádzajúceho  
školského roka. Žiaci I. ročníka prvý deň nového školského roka, na prvom 
rodičovskom združení.  

2. Pri odhlásení zákonný zástupca vyplní  tlačivo na odhlásenie dieťaťa zo ŠKD. 

3. O zaradení žiaka rozhoduje riaditeľka základnej školy. O vyradení žiaka rozhoduje 
riaditeľka základnej školy po prerokovaní so ZRŠ.  

4. Žiaci sa zaraďujú do oddelení ŠKD podľa veku, s prihliadnutím na organizačné 
možnosti ŠKD, osobnostné črty dieťaťa. Oddelenie ŠKD nemusí byť totožné  s triedou 
žiaka.  

5. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci z nižších ročníkov, prihlásení na pravidelnú 
dochádzku.  

6. Do ŠKD sa zaraďujú aj žiaci V. ročníka na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu s odôvodnením a súhlasom RŠ.  

7. Predbežný záujem žiakov 2. – 5. ročníka na ďalší školský rok sa aktualizuje do 15.6.  

príslušného školského roka.  

8. Deti 1. ročníka sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka.  

 

Článok 6 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje v ranných a v popoludňajších 
hodinách počas pracovných dní. Je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného 
a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie a postupuje podľa 
vypracovaného Výchovného programu a Plánu práce. 

2. Oddychovú a relaxačnú činnosť realizujeme ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne 
nenáročnú činnosť. Optimálnym  riešením relaxácie je voľba činnosti samotným 
dieťaťom, podľa individuálnej potreby a vlastného želania. 

3. Rekreačná činnosť má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú 
podľa možnosti  vonku na školskom dvore, ihrisku, preliezačkách a pobyte v prírode. 

4. Záujmová činnosť dáva deťom možnosť poznávať a rozvíjať činnosť spoločensko-
vednú, pracovno-technickú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú 
a telovýchovnú, zdravotnú, športovú. Všetky činnosti ŠKD sú rozpracované vo 
Výchovnom pláne a Pláne práce ŠKD. 

5. Príprava na vyučovanie umožňuje hravou formou didaktických hier precvičiť si 
vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, viesť deti k zodpovednosti a samostatnosti pri 
písaní domácich úloh. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa 
pokynov starostlivo vypracujú úlohy, zopakujú učivo. Deti, ktorí si nepíšu domáce 
úlohy v ŠKD pracujú v cvičných zošitoch podľa pokynov vychovávateľky a navzájom 
sa nevyrušujú. 
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6. Deťom sa umožní navštevovať aj na ostatných záujmových činnostiach, 
ktoré   organizuje škola s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času. 

7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie v školskej jedálni. 
Prihlásenie a odhlásenie dieťaťa  z obeda (počas choroby) zabezpečujú rodičia podľa 
pokynov vedúcej školskej jedálne.  

8. Deti sa stravujú v školskej jedálni, prichádzajú do jedálne s vychovávateľkou  čistí, 
slušne sa správajú a správne stolujú, tíšia hlasné rozhovory na minimum, odpratávajú 
po sebe miesto, dodržujú hygienu, nebehajú po jedálni.  

9. Po skončení obeda odchádza celé oddelenie z jedálne spoločne. 
 

Článok 7 

Dochádzka detí do Školského klubu detí   

1. Zápis dieťaťa do ŠKD je dobrovoľný. Dochádzka do ŠKD sa denne eviduje.  

2. Rozsah rannej a popoludňajšej dochádzky, spôsob a čas odchodu z ŠKD uvedie 
zákonný zástupca na žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Zmeny v dochádzke 
v priebehu školského roka je rodič povinný písomne oznámiť. Ak žiak bude 
odchádzať z ŠKD s inou osobou ako je uvedená v žiadosti nahlási zákonný zástupca 
túto zmenu písomne. 

3. Vychovávateľka uvoľní žiaka zo ŠKD len na základe písomného oznámenia 
zákonného zástupcu žiaka . 

4. K mimoriadnemu odchodu, tzn. v inom čase, ako je uvedené v žiadosti o prijatie 
dieťaťa do ŠKD, je potrebný písomný súhlas  zákonného zástupcu aj s dátumom. 
Rodičia tak preberajú plnú zodpovednosť za odchod dieťaťa v inom než 
predznačenom čase. V prípade, ak dieťa tento lístok nemá, jeho odchod zo ŠKD bude 
v čase uvedenom v žiadosti. 

5. Za príchod dieťaťa do ranného klubu zodpovedá zákonný zástupca.  

6. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe 
odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému 
zamestnancovi oddelenia písomne.  

7. Opakujúce sa (denné) uvoľňovanie dieťaťa z ŠKD na základe telefonickej žiadosti     
rodiča musí byť na začiatku školského roka písomne odsúhlasené zákonným 
zástupcom. 

8. Z dôvodu bezpečnosti žiaci nebudú uvoľňovaní na základe telefonickej žiadosti 
rodiča. Ak rodič trvá na uvoľnení žiaka na základe telefonickej žiadosti, preberá za 
svoje dieťa plnú zodpovednosť! 

                                                                 Článok 8 

Preberanie detí zo ŠKD 

1. Počas konania záujmových krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do 
svojej zodpovednosti a po skončení činnosti ich odovzdávajú vychovávateľke.  

2. Dieťa preberá zo školského klubu zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným 
zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu 
dieťaťa zo ŠKD. Ďalšiu zodpovednosť za dieťa vychovávateľka ŠKD nepreberá.  

3. Všetky zmeny o čase odchodu žiaka oznámi zákonný zástupca písomne 
vychovávateľke, ktorá následne zmenu poznačí do osobného spisu dieťaťa.  

4. Zo ŠKD dieťa nemôže odísť svojvoľne.  
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5. Pri vychádzke, výlete alebo inom podujatí organizovanom ŠKD mimo areálu školy 
zodpovedá vychovávateľ za dieťa až do príchodu do školy. Z miesta konania podujatia 
môže vychovávateľ uvoľniť dieťa iba na základe písomného súhlasu rodiča.  

6. V prípade, ak by vychovávateľka mala podozrenie, že preberajúca osoba prišla pre 
dieťa pod vplyvom návykových, omamných látok, dieťa sa mu nevydá a kontaktuje sa 
ďalšia poverená osoba. Pri agresívnom správaní vychovávateľka privolá políciu.  

7. Vychovávateľka, ktorá má dlhú službu v ŠKD je zodpovedná za deti, ktoré sú jej 
zverené do konca prevádzky ŠKD. Nesie za nich zodpovednosť. Ak by zákonný 
zástupca meškal a neohlásil by včas svoje neskoré vyzdvihnutie dieťaťa zo ŠKD, 
vychovávateľka, ktorá je na dlhej službe sa pokúsi kontaktovať zákonného zástupcu 
a informovať sa o dôvode meškania rodiča. Ak by sa stalo, že zákonný zástupca 
nezdvíha telefón, ostáva s dieťaťom v ŠKD do príchodu zákonného zástupcu. Ak do 
hodiny zákonný zástupca pre dieťa nepríde, vychovávateľka je povinná kontaktovať 
políciu.  

8. Rodičom sa poskytuje možnosť ohlásiť neskorší príchod pre dieťa v nevyhnutnom 
prípade na telefónne číslo vychovávateľky ŠKD.  

Článok 9  

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD  

1. Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje zriaďovateľ Všeobecne 
záväzným nariadením  mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Moldava nad Bodvou (nariadenie o určení výšky príspevku v 
školách a školských zariadeniach).  

2. Príspevok vo výške 10 € uvedený v prílohe č. 1 VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 
113 s účinnosťou od 08.07.2019 sa uhrádza za dieťa započítané do zberu údajov. 

3. Príspevok vo výške 15 € uvedený v prílohe č. 1 VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 
113 s účinnosťou od 08.07.2019 sa uhrádza za dieťa nezapočítané do zberu údajov. 

4. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vždy do 1. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. Uhrádza sa suma za dva kalendárne mesiace. 

5. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli 
v ŠKD využité všetky primerané a dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, 
rozhodne riaditeľka školy o vyradení žiaka zo ŠKD.  

Článok 10 

Starostlivosť o zdravie a  bezpečnosť detí 

1. Dodržiavanie platnej legislatívy na úseku BOZP a PO zodpovedá vychovávateľka príp. 
zastupujúci pedagóg. 

2. Na začiatku školského roka, pred každou exkurziou, výletom, hrách, prácou s ostrými 
predmetmi je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnom správaní sa.  

3. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka predlekársku prvú pomoc, v prípade 
vážneho stavu okamžite zavolá rýchlu zdravotnú pomoc a kontaktuje rodiča 
s informáciami. 
Školský úraz oznámi  vedeniu školy a  napíše o ňom záznam. 
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4. Za bezpečnosť detí v klube zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho 
vychovávateľka. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi 
vychovávateľky. 

5. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie 
každého dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami ŠKOLSKÉHO 
PORIADKU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORIADKU ŠKD. V prípade opakovaného porušenia 
a nerešpektovania Školského poriadku školy a Školského klubu detí môže byť dieťa 
zo ŠKD vylúčené. 

6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené. 
7. Za stratu a znehodnotenie hračiek, knižiek a vecí, ktoré si dieťa prinesie do ŠKD 

zodpovedá rodič. 
8. Pravidla používania mobilov v ŠKD je plne v súlade so Školským poriadkom školy bod 

VII. 
9. Školský klub je svojim prostredím ochranou pred násilím, šikanovaním a všetkými 

patologickými javmi. 
10. Informovaný písomný súhlas zákonných zástupcov žiakov na organizovanie 

vychádzok a športových podujatí v rámci činnosti ŠKD a zverejňovaní fotografií 
a videí žiakov na stránke školy a stránke ŠKD je podpísaný a založený u pani 
zástupkyne školy.  

11. Hromadné školské podujatie, výlet, exkurziu a pod.  je vychovávateľ povinný oznámiť 
vpred a vyplniť na schválenie tlačivo Záznam o organizácii a poučení 
o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

12. Za príchod dieťaťa do rannej ŠKD zodpovedajú rodičia. 
 

Článok 11 

Správanie sa detí v ŠKD a v ŠJ 

1. Na prácu ŠKD sú určené miestnosti, a to riaditeľom školy, hneď na začiatku roka, 
v ktorých sa deti zdržiavajú a pracujú v nich. 

2. Na pobyt dieťaťa v prírode a športové aktivity je povinné mať vhodné oblečenie 
a hlavne pevnú obuv. 

3. Vypožičané hračky zo ŠKD dieťa po sebe pred odchodom domov odloží na určené 
miesto a pracovné miesto, prípadne plochu dá do poriadku. 

4. Deti dodržujú pri práci zásady spoločenského správania sa a zásady bezpečnosti, aby 
neublížili spolužiakom či sebe a nerušili prácu kolektívu. 

5. Dieťa šetrí a chráni majetok školy a školského klubu detí. 
6. Ak dieťa úmyselne poškodí školský majetok, vec sa prehodnotí s rodičmi a dohodne 

sa spôsob úhrady. 
7. Dieťa nesmie opustiť bez vedomia vychovávateľky oddelenie školského klubu. 
8. Deťom je zakázané otvárať okná, manipulovať s elektrickými zariadeniami, 

žalúziami, a vecami, ktoré nie sú určené pre deti  k hre a zábave. Nelezú po stoloch, 
parapetných doskách, radiátoroch a pod. S nožnicami a inými ostrými predmetmi 
pracujú maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby. Nikdy si ich neberú samé 
bez súhlasu. 

9. V priestoroch školy a ŠKD nebehajú, nekričia, správajú sa bezpečne, nezdržujú sa na 
chodbe, iba v prípade použitia toalety a neopúšťajú  poschodie, kde sa ich oddelenie 
ŠKD nachádza. 
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10. Pri pobyte vonku sa žiaci zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto. Na školskom 
dvore nelezú po oploteniach,  futbalových bránkach a neopúšťajú areál školského 
dvora. Zdržiavajú sa pod dohľadom vychovávateľky. 

11. Každú nevoľnosť alebo poranenie nahlási dieťa vychovávateľke. 
12. Po skončení vyučovania si deti, ktoré navštevujú ŠKD odložia aktovky do svojho 

oddelenia ŠKD. Nastúpia si na určené miesto. Po triede nebehajú a nekričia. 
13. Počas presunu do školskej jedálne a zo školskej jedálne neopúšťajú svojvoľne zástup 

a riadia sa pokynmi vychovávateľky. 
14. Na obed a z obeda deti odchádzajú v sprievode svojej vychovávateľky. Počas obeda sa 

správajú slušne, v tichosti a svojim správaním nikoho nevyrušujú. 
15. Dodržujú hygienické návyky počas celého pobytu v ŠKD. 
16. Ku svojim kamarátom sa správajú ohľaduplne a nevyvolávajú konflikty. 
17. Nikdy neopúšťajú budovu školy SAMÉ bez súhlasu pani vychovávateľky! 

 

Článok 12 

Hodnotenie správania a výsledkov činnosti detí 

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za mimoriadnu aktivitu 
možno dieťaťu udeliť pochvalu alebo iné ocenenie vychovávateľkou. 

2. Ak dieťa svojim správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí alebo 
narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 
výchovu a vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 
okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania - umiestnením dieťaťa do 
samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka 
školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, príslušníka PZ 
SR. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný 
záznam. 

Školský poriadok školského klubu detí je záväzný pre každé dieťa zapísané do ŠKD. Za 
jeho porušenie nesie každé dieťa zodpovednosť a budú voči nemu vyvodené sankcie:  

a) Pokarhanie vychovávateľom sa môže udeliť za menej závažné porušenie 
školského poriadku ŠKD, za použitie hrubého výrazu, za manipuláciu s 
mobilným telefónom po upozornení vychovávateľkou, za nerešpektovanie 
pokynov vychovávateľky, za hrubé a vulgárne správanie voči ostatným deťom.  

b) Pokarhanie ZRŠ sa môže udeliť za opakované: závažné porušenie školského 
poriadku ŠKD, za použitie hrubého výrazu, za manipuláciu s mobilným 
telefónom po upozornení vychovávateľkou, za nerešpektovanie pokynov 
vychovávateľky, za hrubé a vulgárne správanie voči ostatným deťom. 

c) Pokarhanie riaditeľkou školy sa môže udeliť za krádež, úmyselné poškodenie 
majetku školy a ŠKD, za hrubé a vulgárne opakujúce sa správanie voči deťom, 
za hrubé a vulgárne správanie voči pedagogickým zamestnancom ŠKD a 
ostatným zamestnancom školy.  

d) Vylúčenie z ŠKD. O vylúčení z ŠKD rozhoduje riaditeľka školy po prerokovaní 
so ZRŠ za závažné porušenie školského poriadku ŠKD, za trvalé 
nerešpektovanie pokynov vychovávateliek, za ubližovanie a ohrozovanie 
zdravia ostatných žiakov ŠKD (fyzické napadnutie), za šikanovanie spolužiaka.  
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Článok 13  

Záverečné ustanovenie  

Tento Školský poriadok ŠKD bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 28. 
augusta 2019 s platnosťou od 1. septembra 2019 a účinnosťou od 2. septembra 2019. 
  
 
Všetky tieto opatrenia slúžia k tomu, aby práca ŠKD bola účelná, bezpečná, 
a aby  poskytovala dokonalú starostlivosť. 
 
 
 
 
Vypracovala: Lenka Urbanová  
 
 
V Moldave nad Bodvou, dňa 28. augusta 2019 
  
 
 
 
  
  
                         
                                                                                  
                                                                                                                          Mgr. Gabriela Janičová 
                                                                                                                               riaditeľka školy 
 

 

 

  

  

  

  

  


