
 

* Nehodiace sa prečiarknite 
 

Základná škola Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 351 
 

Tel.: +421 34 77 93 274; skola.stvrtok@gmail.com; www. zsplaveckystvrtok.edupage.org 

 

Zákonný zástupca: .................................................................... tel. kontakt: ........................................ 

Adresa trvalého bydliska: ......................................................................................................................... 

 

Riaditeľstvo ZŠ Plavecký Štvrtok 

900 68 Plavecký Štvrtok 351 

 

 

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA SPOLUPRÁCU SO ŠKOLSKÝM 

ŠPECIÁLNYM PEDAGÓGOM 

 

Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................................................................ 

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

Navštevuje v šk. roku: .......................................................... triedu: .............................................. 

Adresa bydliska žiaka: ........................................................................................................................  

 Súhlasím, aby s mojím synom/dcérou* na základe školského začlenenia/integrácie* pracoval 

školský špeciálny pedagóg individuálnou alebo skupinovou formou v priebehu vyučovania alebo po 

vzájomnej dohode a podľa potreby po vyučovaní.  

 Súhlasím, aby boli v prípade potreby výsledky vyšetrenia môjho dieťaťa (psychologické, 

pediatrické, špeciálno-pedagogické a pod.) konzultované školským špeciálnym pedagógom a ďalšími 

odborníkmi zo školských alebo zdravotných zariadení.  

 Uvedené aktivity sú zamerané na zmiernenie prejavov a dôsledkov poruchy môjho dieťaťa vo 

výchove a vzdelávaní a som si vedomý, že svojím záujmom o spoluprácu a konzultáciu so školským 

špeciálnym pedagógom prispejem k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, a tým aj k jeho pocitu 

sebarealizácie.  

 

Plavecký Štvrtok .........................................                                .................................................................. 

            podpis zákonného zástupcu 

 



 

* Nehodiace sa prečiarknite 
 

Základná škola Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 351 
 

Tel.: +421 34 77 93 274; skola.stvrtok@gmail.com; www. zsplaveckystvrtok.edupage.org 

 
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ v školskom roku 20....../20...... 

Žiadam Vás o prijatie  svojho dieťaťa  do Školského klubu detí pri Základnej škole Plavecký Štvrtok 

 

Meno ................................................................................................  

narodený/-á ........................................ v  ....................................  Moje dieťa je žiakom............ triedy ZŠ. 

bytom ...................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko otca .................................................................................    tel. kontakt ..................................... 

Meno a priezvisko matky .............................................................................     tel. kontakt ...................................... 

 

E-mailové kontakty zákonných zástupcov: 

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

 

Poplatky za ŠKD budem uhrádzať: formou :   *poštovou poukážkou /**prevodom z účtu: bankové spojenie:  

*mesačne/**štvrťročne/***v dvoch splátkach (*/**/***Nehodiace sa prečiarknite!) 

 

banka ................................................................číslo účtu ................................. (*/**Nehodiace sa prečiarknite!) 

Súčasne sa zaväzujem uhradiť stravné za nasledujúci mesiac najneskôr do posledného dňa 

predchádzajúceho mesiaca. 

 

 

Predpokladaný rozsah denného pobytu dieťaťa v školskom klube detí 

 

Deň Pred vyučovaním Po vyučovaní Spôsob odchodu* Dieťa navštevuje** 

Po        

Ut        

St        

Št        

Pi        

Upozornenie:    Odchýlky v dennej dochádzke oznámim  vychovávateľke vopred písomnou formou. 

Poznámka: 

*Dieťa bude odchádzať z ŠKD napr.: samo, s rodičom, so súrodencom, so starou mamou, s pani....... a pod. 

**Dieťa mimo ŠKD navštevuje napr.  ZUŠ,  TJ, krúžok.......... a pod. 

 

 


