
meno, priezvisko, adresa zákonného zástupcu dieťaťa 

Riaditeľstvo ZŠ 

Ul. J. Braneckého 130/15 

914 01 Trenčianska Teplá 

 

Vec: Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí (ŠKD) 

 

 Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do školského klubu detí: 

Meno a priezvisko dieťaťa:   

Trieda:  

Dátum narodenia:  

Bydlisko:   

 

 na pravidelnú dochádzku do školského klubu detí v období vyučovania (september 2021 

– jún 2022)  s nástupom dňa ___________________. 

na  prechodné obdobie od __________________ do_________________. 

 

* Hodiace sa označte krížikom 

 

 

  



Vyhlásenie zákonného zástupcu 

V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, 

bezodkladne oznámim túto skutočnosť pedagogickému zamestnancovi v ŠKD. Ďalej sa 

zaväzujem, že oznámim aj každé ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.  

Beriem na vedomie, že na základe hrubého porušovania školského poriadku ŠKD môže 

riaditeľ školy ukončiť dochádzku dieťaťa do ŠKD alebo žiakovi bude znížená známka zo 

správania. 

Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným VZN Obce Trenčianska Teplá. 

Tento príspevok sa uhrádza dva mesiace vopred nasledovne:  

 do 25. septembra – za mesiace september, október 

 do 25. novembra –  za mesiace november, december 

 do 25. januára –  za mesiace január, február 

 do 25. marca –  za mesiace marec, apríl 

 do 25. mája – za mesiace máj, jún 

 

 Poplatok za dieťa ŠKD je možné platiť: trvalým príkazom v banke, poštovou poukážkou 

alebo  príkazom cez internet banking 

 IBAN: SK 91 5600 0000 0006 5828 4003 

 variabilný symbol:  

 do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu 

 

Žiak bude uvoľnený zo ŠKD len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (nie 

na základe telefonickej žiadosti), v ktorej zákonný zástupca preberá za syna/dcéru plnú 

zodpovednosť a bude v nej uvedené:  

 

Žiadam Vás o uvoľnenie môjho syna/dcéry .............................................................................., 

ktorý/ktorá navštevuje ....................... oddelenie ŠKD, dňa ....................................................... 

od .......................................... . Preberám zaňho plnú zodpovednosť.    

 .......................................... 

podpis zákonného zástupcu 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

dátum prihlásenia dieťaťa do ŠKD podpis zákonného zástupcu dieťaťa 



Základná škola, Ul. J. Braneckého 130/15, 914 01 Trenčianska Teplá 

032/6591348  riaditel@zstrencianskatepla.sk www. zstrenctepla.edupage.org 

 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK DO ŠKD 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

Číslo zápisného lístka: ________ (vypisuje vedúca ŠKD) 

 

Prihlasujem svoje dieťa menom _________________________________________ 

narodený/á _________________ na pravidelnú dochádzku do školského klubu detí. Dieťa je 

žiakom ________ triedy.  

Adresa dieťaťa:  

Meno a priezvisko otca:  

Telefonický kontakt:  

Meno a priezvisko matky:  

Telefonický kontakt:  
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z ŠKD * 

Záujmová činnosť 

dieťaťa ** 
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Upozornenie: 

 Odchýlky v dennej dochádzke je zákonný zástupca povinný oznámiť vychovávateľke 

ŠKD vopred písomne. 

 Dieťa bude dochádzať z ŠKD napr.: samo, s rodičom, súrodencom, so starou mamou 

a pod.... 

 Na základe vyhlášky č 306/2009 Z. z. MŠ SR  a školského poriadku ŠKD na záujmovú 

činnosť ZUŠ, CVČ si vedúci dieťa vyzdvihne v ŠKD a po činnosti privedie do ŠKD. 

 V prípade, že žiak z ŠKD odchádza na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

sám, od uvedeného času preberá za žiaka zodpovednosť zákonný zástupca. 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

dátum prihlásenia dieťaťa do ŠKD podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

mailto:riaditel@zstrencianskatepla.sk

