Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Meno a priezvisko dieťaťa: ..............................................................................................
Dátum narodenia ......................... Miesto narodenia .............................................................
Národnosť........................... Štátne občianstvo.............. Rodné číslo......................................
Bydlisko ................................................................................................... PSČ..........................

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov/rodičov:

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

Meno a priezvisko otca: ......................................................................................................
Bydlisko ................................................................................................ PSČ .............................
tel. číslo: ...................................................

e-mail:........................................................

Meno a priezvisko matky: ..................................................................................................
Bydlisko ................................................................................................ PSČ .............................
tel. číslo: ...................................................

e-mail:........................................................

Záväzný nástup dieťaťa do ŠKD žiadam(e) odo dňa: ......................................

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV)
V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí,
bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť pedagogickému zamestnancovi v školskom
klube detí. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa
a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.
Beriem(e) na vedomie, že pri opakovanom porušovaní školského poriadku ŠKD môže
riaditeľ školy, ktorej školský klub je súčasťou, rozhodnúť o ukončení dochádzky
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.
Svojim podpisom dávam(e) súhlas na vykonávanie oddychových aktivít, rekreačných
činností, popoludňajších vychádzok (do parku, do mesta), sezónnych činností (napr.
sánkovanie, výlety do prírody, kúpanie), exkurzií, príležitostných podujatí a akcií mimo
budovy a areálu školy, v rámci výchovno-vzdelávacích činností školského klubu detí.
Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných
zástupcov pre potreby školy v zmysle §11 písm. 7 školského zákona (zákon č.245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež súhlasím(e) s uverejňovaním
fotografií na webovej stránke školy a ŠKD.
(www.zshrnche.sk, www.skdzshrnche.webnode.sk).
Čestné vyhlásenie pre zber údajov
V súlade s §7a) ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto čestne vyhlasujem(e), že udeľujem(e) svoj súhlas
na započítanie dieťaťa do zberu údajov, počas pobytu dieťaťa v ŠKD a doby
vyznačenej na rozhodnutí o prijatí dieťaťa do ŠKD, ktorý je súčasťou Základnej školy,
Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné.
Svojim podpisom potvrdzujem(e), že údaje sú pravdivé a úplné, a že som(sme)
neudelil(i) súhlas na zber údajov inému školskému klubu, a že dieťa nie je prihlásené
v inom školskom klube detí.
Som(sme)si vedomý(í), že v prípade poskytnutia súhlasu na zber údajov súčasne aj
inému školskému klubu detí, som(sme) povinný(í) uhradiť náklady na financovanie
dieťaťa v plnej výške.
V Humennom dňa: ................................

...................................................................
Podpis(y) zákonného(ých) zástupcu(ov)

Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

