Základná škola, Školská č. 299, Skýcov
Školská 299/11, 951 85 Skýcov
Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí, Školská 299/11, Skýcov
ako súčasť Základnej školy, Školská 299/11, Skýcov
na školský rok 20___/20___
Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................... Rodné číslo: .................................................
Miesto narodenia: ............................................... Okres narodenia: .........................................
Národnosť: .......................................................... Štátne občianstvo: .......................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Ročník: ..............................................................
Údaje o zákonnom zástupcovi:
Meno a priezvisko, tituly: ............................................................................................................
Trvalé bydlisko: ..........................................................................................................................
Kontakt na účely komunikácie : ...................................................................................................
Zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa: .....................................................................................
.......................................................................................................................................................
Údaje o zákonnom zástupcovi:
Meno a priezvisko, tituly: ............................................................................................................
Trvalé bydlisko: ..........................................................................................................................
Kontakt na účely komunikácie : ...................................................................................................
Zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa: .....................................................................................
.......................................................................................................................................................
Záväzný nástup dieťaťa do školského klubu – odo dňa: .............................................................
Predpokladaný rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD
Po vyučovaní
od – do

Spôsob odchodu *

Dieťa navštevuje zariadenie **

od – do

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Upozornenie:
Odchýlky v dennej dochádzke oznámi rodič vychovávateľke ŠKD vopred písomne.
* Dieťa bude odchádzať z ŠKD napr.: samo, s rodičom, súrodencom, so starou mamou a pod.
** Dieťa mimo ŠKD navštevuje napr.: ZUŠ, športový klub a pod.

Vyhlásenie zákonného zástupcu:
V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí (vrátane
pedikulózy – zavšivavenia), bezodkladne oznámime túto skutočnosť pedagogickému
zamestnancovi v ŠKD. Ďalej sa zaväzujem, že oznámim aj každé ochorenie dieťaťa
prenosnou chorobou.
Beriem na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku ŠKD
môže riaditeľ školy ukončiť dochádzku dieťaťa do ŠKD.
Po predložení dokladov o sociálnej podpore môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.
Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastňovalo sezónnych a príležitostných akcií
organizovaných v ŠKD (návštevy divadla a múzea, výlety v blízkom okolí školy, exkurzie,
sánkovanie a pod.).
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD podľa
mesačného predpisu na úhradu vychovávateľke do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 5 € mesačne na jedného žiaka.
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie
poplatku.
Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli
využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy
o vyradení žiaka z ŠKD.

V .......................................

dňa ......................................

.....................................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa

