Spojená škola P. Sabadoša internátna v Prešove, Školský klub detí
Duklianska 2, 080 76 Prešov

Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí v šk. roku 2018/19
Meno a priezvisko žiaka: .........................................................................................................
Dátum narodenia: .......................................

Rodné číslo: ......................................................

Miesto narodenia: ......................................................................................................................
Národnosť: ................................................
Meno a priezvisko matky:

Štátne občianstvo: .............................................

Informácia o zákonných zástupcoch žiaka
Meno a priezvisko otca:

Bydlisko:

Bydlisko:

Kontakt – tel.

Kontakt – tel.:

e-mail:
Adresa pobytu žiaka, ak nebýva u rodičov:

e-mail:

Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu žiaka v ŠKD počas šk. roka:
Deň
P

Pred vyučovaním
v čase od ....

Po vyučovaní
v čase - do ....

Spôsob odchodu z ŠKD (s kým?)

U
S
Š
P
Odchýlky alebo zmeny v dennej dochádzke oznámi zákonný zástupca vychovávateľke písomne a vopred!
Žiaci môžu do ŠKD prichádzať ráno od 6,30 z ŠKD; po vyučovaní odchádzať do 14,00h., o 15,00 h.
a od 16,00 h. priebežne do ukončenia prevádzky ŠKD. Prevádzka ŠKD je v pondelok – štvrtok do
17,00 h., v piatok do 16,30 h. Odchody v inú dobu narúšajú plynulý priebeh výchovnej činnosti v ŠKD, t.
j. 14,00 h. – 15,00 h. záujmová činnosť; 15,00 h. – 16,00 h. príprava na vyučovanie a písanie domácich
úloh.
Informácie o príspevku za ŠKD:
1. Zaväzujem sa, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114.
Výška mesačného príspevku je 6,- € za žiaka (v prípade súrodencov 3,-€ za žiaka).

2. Som informovaný o možnosti úhrady príspevku na materiálne zabezpečenie ŠKD vo výške 60,-€ ročne
(súrodenci 30,- €). Príspevok je možné uhradiť jednorazovou platbou do konca septembra 2018, alebo
v dvoch splátkach (1. splátka do konca septembra 2018, 2. splátka do konca januára 2019).

V ..........................., dňa ...........................

........................................................
podpis zákonného zástupcu

