
Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, 965 01 Žiar nad Hronom
Školský rok ................


Žiadosť  o prijatie dieťaťa do ŠKD

Meno a priezvisko dieťaťa  .................................................................................Trieda............................

Dátum narodenia ..................................   Miesto narodenia ......................................................................

Rodné číslo ................................ Národnosť ................................    Štátne občianstvo ............................


Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa
Meno a priezvisko matky


Meno a priezvisko otca

Bydlisko
Bydlisko



Kontakt
Kontakt

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov



Iné fyzické osoby, ktoré s Vaším súhlasom môžu vyzdvihnúť Vaše dieťa z ŠKD + kontakt







UPOZORNENIA
Dieťa nemôže svojvoľne opustiť ŠKD.
Dieťa nemôže byť uvoľnené z ŠKD na telefonický podnet zákonného zástupcu dieťaťa.
V ranných hodinách je ŠKD v prevádzke od 6,00 hod. do 7,30 hod. (prípadne do 8,30 hod., ak má dieťa delenú hodinu). O 7,30 hod. deti odchádzajú do tried pod dozorom vychovávateľky ŠKD.
V prípade, že zákonný zástupca poverí inú fyzickú osobu na vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD (okrem fyzických osôb uvedených v Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD), táto osoba musí mať písomný súhlas od zákonného zástupcu.
V popoludňajších hodinách je ŠKD v prevádzke do 17,00 hod. V prípade  nedodržania stanoveného času zo strany zákonného zástupcu dieťaťa vychovávateľka ŠKD po 17,15 hod. spolupracuje s príslušníkom MsP.

Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, 965 01 Žiar nad Hronom
Školský rok ...............



Rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD počas školského roka

Deň
Pred vyučovaním

Po vyučovaní

Spôsob odchodu
z ŠKD*
Záujmová činnosť dieťaťa

v čase od - do
v čase od - do
samo, v sprievode (koho)
názov
v čase od-do
Po







Ut







St







Št







Pi








*Spôsob odchodu: samostatne, v sprievode rodiča, starého rodiča a iné.

Odchýlky v dennej dochádzke dieťaťa do školského klubu detí oznámi zákonný zástupca dieťaťa vychovávateľke vopred písomne.

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV)

	Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školského klubu detí, môže riaditeľ školy, ktorej školský klub detí je súčasťou,  ukončiť  dochádzku dieťaťa do školského klubu detí. 


	Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) riadne podľa pokynov a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  školského klubu detí v zmysle § 114 ods. 7 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce č.2/2022  zo dňa 23.06.2022.


	Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov  pre potreby ŠKD  v zmysle §11 písm.7 školského zákona. 



Informovaný súhlas

Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa na aktivitách organizovaných ŠKD i mimo objekt školy a s prípadnou možnosťou použitia hromadných dopravných prostriedkov (MHD, prímestská doprava, vlak). Zároveň sa zaväzujem k zodpovednosti za prípadnú škodu, ktorú by moje dieťa svojím správaním spôsobilo. 
Súhlasím s použitím fotografií môjho dieťaťa na internetovej stránke školy, na prezentáciu ŠKD a pre dokumentačnú archiváciu.


.............................................................	................................................................
dátum vyplnenia žiadosti	podpisy zákonných zástupcov

