
 

 

Spojená škola  Svätej Rodiny, Gercenova 10,  851 01 Bratislava                    Školský klub detí – ŠKD 

Prihláška do ŠKD 

na školský rok 2016/2017 

Prihlasujem svoje dieťa:________________________________________________________ 

                       (meno a priezvisko) 

na pravidelnú dochádzku do školského klubu detí v období školského roka 2016/2017 
Trieda:__________ 

Dátum narodenia______________ 

Bydlisko dieťaťa__________________________________ 

Meno a priezvisko otca:____________________________________ Tel. číslo:____________________ 

Meno a priezvisko matky:__________________________________ Tel. číslo:____________________ 
 

 

 

 

Deň 

Pred vyučovaním 

6,30-8,00  /  7,00-8,00 

Po vyučovaní 

 

od    -  do do 

Po   

Ut   

St   

Št   

Pi   

 

Upozornenie: 

Mesačný poplatok   15,00 €  uhraďte do 15.v danom mesiaci  na číslo účtu  SŠ  Sv. Rodiny ,  Sk30 3100 0000 0040 0117 2427 ,  

variabilný symbol: 09160617  poznámka: meno dieťaťa,trieda 
Odchýlky v dennej dochádzke oznámi rodič p. vychovávateľke vopred písomne. Dieťa bude odchádzať z klubu napr.: samo, s rodičom, so 
súrodencami, so starou mamou, s pani ... a pod. 
Dieťa mimo klubu navštevuje napr. ZUŠ, šport. klub, a pod. 

Dátum:.                                                 ....................................................................... 
       Podpis otca, matky alebo zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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