Najčastejšie kladené otázky
Finančná podpora zriaďovateľom školského klubu detí s cieľom kompenzácie
poplatkov za školský klub detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a
v hmotnej núdzi 2

1. Sme cirkevná základná škola a máme žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
môžeme sa uchádzať o podporu z výzvy?
Áno, výzva je otvorená pre všetky základné školy – verejné, cirkevné i súkromné.
2. Sme verejná základná škola, chceme sa prihlásiť do výzvy. Správne sme pochopili, že čestné
prehlásenie č. 2 nemusíme vypĺňať?
Áno, čestné prehlásenie č. 2 vypĺňajú len cirkevné a súkromné základné školy.
3. Nedarí sa nám odoslať elektronickú prihlášku. Čo máme robiť?






na prípravu žiadosti využite iný prehliadač, ako je Internet Explorer, ak chcete, žiadosť si pred
odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak),
skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou
dialógového okna, potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú
kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je
potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu,
ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo
počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme
prepisuje predošlú),
v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde,
napíšte na e-mailovú adresu skd@minedu.sk. Na začiatok správy uveďte EDUID zriaďovateľa
a EDUID školy.

4. Poslali sme žiadosť cez elektronický formulár, ale zistili sme, že by sme potrebovali nejaké
údaje ešte zmeniť. Dá sa to?
Áno, nová žiadosť v systéme prepisuje predošlú. To znamená, že pošlete novú žiadosť a predošlá sa
vlastne prepíše.
5. Do našej ŠKD chodia aj žiaci zo 6. ročníka ZŠ. Sú to deti zo SZP. Môžeme sa uchádzať
o podporu aj pre tieto deti?
Ako uvádzame v manuáli, kompenzácia je určená pre žiakov od nultého resp. prípravného ročníka
zvyčajne do piateho ročníka. Avšak pokiaľ budú navštevovať ŠKD aj žiaci šiesteho ročníka a budú zo
SZP resp. HN, kompenzácia sa vzťahuje aj na nich.

