
Riaditeľstvo 

ZŠ Na bielenisku 2 

902 01 Pezinok 

 

Vec: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD na školský rok 2022/2023 

 Žiadam o prijatie svojho syna/svojej dcéry:     ________________________________________ 

                                         Dátum narodenia:     ________________________________________ 

                                                           Trieda:    ________________________________________ 

                                          Bydlisko dieťaťa:    ________________________________________                                                                                      

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa: 

Meno a priezvisko matky:  

Trvalé bydlisko:  

Kontakt:  

                                         

Meno a priezvisko otca:  

Trvalé bydlisko:  

Kontakt:  

 

  Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou Školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z,z, o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 

114(6).  Príspevok je stanovený vo výške 15 EUR na mesiac .Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN 

Mesta Pezinok č. 12/2021 . Mesačný príspevok sa môže uhrádzať nasledovne:  

1. Trvalým príkazom do 17. dňa mesiac vpred: platba 15 EUR , prvá platba 15 EUR do 17.augusta 2022, posledná 

platba 15 EUR do 17.mája 2023. Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005 

2. Úhrada na polrok:  prvá platba 75 EUR do 17.augusta 2022, druhá platba 75 EUR do 17. januára 2023. Číslo účtu 

ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005 

V prípade, ak uvedený poplatok nebude včas uhradený, som si vedomý, že moje dieťa bude od nasledujúceho 

mesiaca vyradené zo ŠKD. 

 

                                                                                                                                          ____________________________________ 

                                                                                                                                                       Podpis zákonného zástupcu  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------                                                                                                                              
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s činnosťou Školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z,z, o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 

114(6).  Príspevok je stanovený vo výške 15 EUR na mesiac .Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN 

Mesta Pezinok č. 12/2021 . Mesačný príspevok sa môže uhrádzať nasledovne: 1. Trvalým príkazom do 17. dňa mesiac 

vpred: platba 15 EUR , prvá platba 15 EUR do 17.augusta 2022, posledná platba 15 EUR do 17.mája 2023. Číslo 

účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 50052. Úhrada na polrok:  prvá platba 75 EUR do 17.augusta 2022, druhá 
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poplatok nebude včas uhradený, som si vedomý, že moje dieťa bude od nasledujúceho mesiaca vyradené zo ŠKD. 

 


