Zákonný zástupca 1:_____________________________________________________________
bytom___________________________________________________mobil:_________________
Zákonný zástupca 2:_____________________________________________________________
bytom___________________________________________________mobil:_________________
Riaditeľstvo
Základná škola Jakubov
Školská 276/24
900 63 Jakubov
V Jakubove_____________
Vec:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí pri ZŠ Jakubov v školskom roku 2021/2022
Žiadam riaditeľku ZŠ Jakubov o prijatie mojej dcéry/syna:
__________________________________________________________________________________________nar.__________________
ktorá/ý je žiakom__________triedy ZŠ Jakubov, do školského klubu detí pri ZŠ Jakubov v školskom roku 2021/2022.

*do ranného ŠKD v čase od 6:50- 7:45 s nástupom najneskôr o 7:00 hod!

*do denného ŠKD, ktorý je v prevádzke denne od 11.30 hod do 17.00 hod.

áno

áno

nie

nie

*nehodiace sa prečiarknite

Č. 1/2019 na 8€/mesačne

Zároveň čestne prehlasujeme, že menované dieťa nie je zapísané na inej škole do iného ŠKD a prehlasujeme, že všetky údaje,
ktoré sme uviedli v žiadosti o prijatie nášho dieťaťa do ŠKD pri ZŠ Jakubov, sú pravdivé.
Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme a ostávame s pozdravom.
Podpis 1. zákonn. zástupcu_____________________________________________
Podpis 2. zákonn. zástupcu_____________________________________________

Príloha k žiadosti o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí pri ZŠ Jakubov v školskom roku 2021/2022
Organizačné pokyny k pobytu dieťaťa v ŠKD pri Základnej škole Jakubov
Meno a priezvisko dieťaťa:____________________________________________________________
Meno a priezvisko 1. zákonn. zástupcu__________________________________________________
Meno a priezvisko 2. zákonn. zástupcu__________________________________________________
Dieťa bude navštevovať ŠKD pri Základnej škole Jakubov
deň
hodina do
Pondelok

do

Utorok

do

Streda

do

Štvrtok

do

Piatok

do

Dieťa bude odchádzať z ŠKD pri Základnej škole Jakubov v sprievode zodpovednej osoby:
Meno a priezvisko zodpovednej osoby,
Vzťah zodpovednej osoby k dieťaťu
s ktorou bude dieťa odchádzať z ŠKD
(brat, stará matka,sesternica...

Č. občianskeho preukazu
zodpovednej osoby

POUČENIE:
Mimo určených hodín svojho odchodu bude dieťa z ŠKD pri Základnej škole Jakubov uvoľnené len na základe samostatnej
písomnej a podpísanej žiadosti ZZ alebo písomnej a podpísanej žiadosti ZZ v žiackej knižke dieťaťa.
Dieťa NEBUDE z ŠKD pri ZŠ Jakubov uvoľnené na základe telefonického oznámenia ZZ, aby odišlo z ŠKD v sprievode osoby,
ktorá nie je uvedená ako zodpovedná osoba !!!
V zmysle školského poriadku ŠKD pri Základnej škole Jakubov som sa oboznámil/a s uvedenými pokynmi:
- pri zvýšenom záujme o umiestnenie detí do ŠKD budú uprednostnené pri zápise do ŠKD deti ZZ, ktorí nie sú v čase
nástupu dieťaťa do ŠKD pri ZŠ Jakubov na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
- pri neuhradení mesačného poplatku za služby ŠKD do určeného termínu bude dieťa vylúčené z poskytovania
služby ŠKD pri ZŠ Jakubov,
- z organizačných dôvodov nebudú poskytované služby ranného ŠKD, pokiaľ o ne nebude mať záujem 10 a viac detí
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s organizačnými pokynmi k pobytu môjho dieťaťa v ŠKD pri ZŠ Jakubov:
Podpis 1. zákonn. zástupcu_____________________________________________
Podpis 2. zákonn. zástupcu_____________________________________________

