
 
 

SPOJENÁ ŠKOLA JÁNA VOJTAŠŠÁKA INTERNÁTNA 
Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

Školský klub detí 

 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

na školský rok  .................................. 

 

Meno a priezvisko žiaka: ...................................................................... Rodné číslo: ...............................  

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

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

Navštevuje v školskom roku: ........................................ triedu: ..............................................................  

 

INFORMÁCIE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH DIEŤAŤA 

Meno a priezvisko otca: 

  

 

 

 

Meno a priezvisko matky: 

 

Bydlisko: Bydlisko: 

Tel. číslo: Tel. číslo: 

 

Adresa pobytu dieťaťa ak nebýva u zákonných zástupcov: 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. číslo: 

 

 

Tel. číslo: 

 

 

Záväzný nástup dieťaťa do školského klubu detí žiadam(e) odo dňa: .......................................................................... 

 

 



*nehodiace sa prečiarknite 

 
 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 

Zmeny v dochádzke dieťaťa alebo uvoľnenie zo ŠKD vopred oznámim(e)  písomne. 

V prípade ochorenia dieťaťa, oznámim(e)  túto skutočnosť pedagogickému zamestnancovi v školskom 

klube detí. Ďalej sa zaväzujem(e), že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo 

v jeho najbližšom okolí bezodkladne oznámim(e)  túto skutočnosť pedagogickému zamestnancovi 

v školskom klube detí.  

Zároveň prehlasujem(e), že som(e)  oboznámený so Školským vzdelávacím programom Školského 

klubu detí (https://ssjvile.edupage.org/text50/?) a so školským poriadkom Školského klubu detí 

a budem(e)  dbať na jeho dodržiavanie. Som(e) si vedomý opatrení, vyplývajúcich z jeho 

nedodržiavania. 

Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku ŠKD môže 

riaditeľka SŠJVI, ktorej ŠKD je súčasťou, ukončiť  dochádzku dieťaťa do Školského klubu detí.  

Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e)  pravidelne mesačne 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. Tento príspevok sa uhrádza vopred 

do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa 

príspevok uhrádza. 

Súhlasím(e)*/nesúhlasím(e)* s tým aby sa moje dieťa zúčastňovalo sezónnych činností a 

voľnočasových oddychových aktivít v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti klubu. 

 

V Levoči, dňa ..................................................            ...............................................................................     
                                                                                                 podpis rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa 

 

Čestné vyhlásenie 

pre zber údajov v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov 

 
Ja, zákonný zástupca ...................................................................................... týmto čestne vyhlasujem, že udeľujem 

svoj súhlas na započítanie dieťaťa (meno, priezvisko dieťaťa) ....................................................................................... 

do zberu údajov len jednému školskému klubu, a to Školskému klubu detí, organizačnej zložky  Spojenej 

školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská 24/a, 054 01  Levoča. 

Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som 

neudelil súhlas na zber údajov inému ŠKD. 

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

                                                                                                    podpis rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa 

https://ssjvile.edupage.org/text50/

