(meno, priezvisko, adresa zákonného zástupcu)

ZŠsMŠ Havaj 7
Havaj 7
090 22 Havaj

Vec:Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do ŠKD pri ZŠsMŠ Havaj v školskom roku 2011/2012.
Meno a priezvisko dieťaťa: .............................................................................
Rodné číslo dieťaťa: ..........................................
Miesto narodenia:...............................................
Národnosť ............................................ štátne občianstvo ................
Trieda: ..............

Meno otca ....................................................
Meno matky ................................................
Číslo telefónu: .......................................
Zároveň prikladám informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD počas
školského roka:

Deň

Pred vyučovaním

Po vyučovaní

v čase od - do

v čase od - do

Spôsob
odchodu
z ŠKD

Záujmová činnosť dieťaťa
v čase
názov
od - do

Po
Ut
St
Št
Pi
Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon, § 114 (3). Výška mesačného príspevku je
stanovená platným VZN Obce Havaj.

dátum :

..............................
..............................
podpisy zákonných zástupcov
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