
 

 

 

 

                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa trvalého bydliska                             
 

Základná škola s materskou školou 

Koškovce 134 

067 12  Koškovce     
 

 

 

Vec: 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí 

 

Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do ŠKD s nástupom od 1. septembra 20.... počas celého 

uceleného vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. 

 

  Údaje o dieťati 

Meno a priezvisko dieťaťa:  Dátum narodenia:  
     

   Miesto narodenia:  
     

   Rodné číslo:  
   

Názov zdravotnej poisťovne:  Číslo zdravotnej poisťovne: 

     

Národnosť:   Štátne občianstvo:  
   

  Bydlisko dieťaťa (adresa) 

Trvalý pobyt:   Prechodný pobyt
1
:  

Ulica: číslo:  Ulica: číslo: 

   

  Údaje o rodičoch, zákonných zástupcoch dieťaťa 

Otec   Matka  

Meno a priezvisko, titul:   Meno a priezvisko, titul:  

     

Číslo telefónu:   Číslo telefónu:  
   

E-mail:   E-mail:  
   

Zamestnanie:   Zamestnanie:  
   

Zamestnávateľ:   Zamestnávateľ:  

   
     

 

 

 

                                                      
1
 Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov / rodičov. 

 



 

 

 

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV) 

 

 

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

bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť vychovávateľke školského klubu detí (ďalej len 

„ŠKD“).  

2. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školy, 

môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do ŠKD. 

3. Zaväzujem(e) sa, že budem(e),  pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade s platným VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť ŠKD. 

4. Zaväzujem(e) sa k zodpovednosti za prípadnú škodu, ktorú by moje dieťa svojím správaním 

spôsobilo v ŠKD. 

5. Súhlasím(e) s účasťou nášho/môjho dieťaťa na aktivitách ŠKD organizovaných mimo 

základnú školu. 

6. Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa a rozhodol/a, aby 

sa môj/a syn/dcéra zúčastnil/a oddychových aktivít vonku (vychádzky) mimo areál základnej 

školy v intraviláne obce Koškovce. 

7. Odchýlky v dennej dochádzke dieťaťa do ŠKD oznámim pedagogickému zamestnancovi 

ŠKD vždy písomne. 

8. Súhlasím(e), so spracovaním osobných údajov dieťaťa uvedených v žiadosti na účely 

základnej školy a jej zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných 

legislatívnych predpisov (zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 13 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov). 

9. Vyhlasujem(e), že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a neboli zamlčané žiadne 

závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku nášho/môjho dieťaťa 

do ŠKD. 

10. Zároveň čestne prehlasujem, že druhého zákonného zástupcu budem vzhľadom na platnosť 

rodičovských práv v plnom rozsahu  informovať o všetkých informáciách poskytnutých 

školou o našom dieťati. 

 

 

 

    

......................................................................... 
                                                                                                                  podpis  rodičov/zákonných zástupcov 


