Zákl adná škol a, T ri bečská 1653/ 22, 955 01 Topoľ čan y

P R I H L Á Š K A do letnej školy od 16. do 20.8.2021
Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................... Trieda: .......................
Informácie o organizovaní letnej školy:
Letná škola bude organizovaná v súlade s opatreniami ÚVZ SR. Pri nástupe dieťa odovzdá
prehlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie dostanú prihlásené deti pred nástupom do LŠ.
Denné časové rozpätie letnej školy: 1.- 4. ročník: od 7.00 do 16.00 hod.
5. ročník: od 7.30 do 14.30 hod.
6. – 9. ročník: od 7.30 do 13.30 hod.
Zákonný zástupca žiaka v prihláške uvedie presne čas, ktorý mu vyhovuje, aby jeho dieťa
navštevovalo LŠ. Príchod detí do školy bude možný od 7.00 do 8.00 hod. Potom sa škola
zatvára. Odchod žiakov je možný kedykoľvek po 12.00 hod. Zákonný zástupca / sprevádzajúca
osoba nebude vstupovať do školy. Po zavolaní na telefónne číslo 0918 26 27 87 Vám bude dieťa
privedené k vchodovým dverám.
V letnej škole bude žiakom podávaná strava (mliečna desiata a obed), ktorá je plne hradená
z poskytnutých finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.
Záujem o stravovanie môjho dieťaťa v letnej škole (vybrané možnosti zakrúžkujte):
a) mliečna desiata
b) obed
c) bez stravy
Dieťa bude z letnej školy odchádzať (vybranú možnosť zakrúžkujte):
a) sám / sama
b) v sprievode zákonného zástupcu / sprevádzajúcej osoby
Dolupodpísaní zákonní zástupcovia týmto záväzne prihlasujeme naše dieťa na letnú školu
v termíne od 16. – 20.8.2021. Dieťa bude navštevovať letnú školu v čase od ....................... do
......................... hod.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (matka): ............................................................................
Telefonický kontakt: ................................................................ Podpis:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (otec): ...............................................................................
Telefonický kontakt: ............................................................... Podpis:
Topoľčany, dňa ...........................................
Prihlášku prosíme vrátiť do 6.8.2021 mailom na zstribecskatopolcany@gmail.com, alebo
osobne po dohodnutí termínu na tel. č. 0907 77 02 07.
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