Základná škola Jakubov, Jakubov 276, 900 63

Súhlas rodičov

Dátum:

2021

Dolupodpísaný/á, súhlasím s dobrovoľným poplatkom 50€, slovom päťdesiat euro
na školské pomôcky pre môjho syna / dcéru do prvého ročníka. Zároveň prehlasujem, že som bol písomne informovaný o možnostiach
zabezpečenia pomôcok dňa :

2021

Poplatok je dobrovoľný, škola ním poskytuje rodičom službu nakúpenia pomôcok so zníženou množstevnou zľavou.
Rodič má právo poplatok odmietnuť a zabezpečiť svojmu dieťaťu pomôcky podľa zoznamu svojpomocne.
Za uhradený poplatok obdrží moje dieťa na začiatku šk.roka 2021/2022 tieto školské pomôcky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Písmenká, moji kamaráti- sada 6 písaniek s predtlačou- pracovné zošity
Moje prvé čiary( blok prípravných cvikov)
kniha PZ matematika
Žiacka knižka pre prváka
PZ / kniha z anglického jazyka
Zošity 520
Zošity 511
Zošity 513
zošity 511 s linkou
meno dieťaťa
adresa

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Výkresy A3
Farebný papier
Lepidlo Wurstol
Tuš čierny
Štetec okrúhly 6
Štetec plochý 8,4
Objednávka dets. časopisu na celý šk.rok.
Ochranný obrus na šk.lavicu

č.d

podpis ZZ

meno a priezvisko 1. zákonného zástupcu

meno a priezvisko 2. zákonného zástupcu

K poplatku bude vystavený príjmový doklad. Vyúčtovanie a všetky doklady k zakúpeným školským pomôckam budú predložené rodičom
k nahliadnutiu na prvom triednom stretnutí rodičov v šk.r.2021/2021 v mesiaci september
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