Slovenská škôlka Zürich Wiedikon
Bertastrasse 50, 8003 Zürich

Prihláška
Meno dieťaťa:..............................................................................................................
Priezvisko dieťaťa: .....................................................................................................
Dátum narodenia dieťaťa: .........................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................
Meno matky: ..............................................................................................................
Meno otca: ................................................................................................................
Telefón na jedného z rodičov:....................................................................................
Mailová adresa:..........................................................................................................
Jazyk, ktorý dieťa prevažne používa v rodine: ........................................................
Úroveň komunikácie v slovenskom jazyku - prosím uveďte jednu z možností:
veľmi dobrá, dobrá, slabá, žiadna...............................................................................
Zdravotné problémy dieťaťa, ktoré by mal učiteľ poznať: ÁNO/NIE
Ak áno, aké? .............................................................................................................................
Dodatočné informácie o dieťati:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Poistenie:
Rodičia sú zodpovední za uzatvorenie zdravotného a úrazového poistenia pre svoje dieťa.
Výška školného:
Výška školného je 15 CHF za vyučovaciu prezenčnú hodinu. Školné sa platí za polrok vopred,
faktúra je zaslaná na email rodiča uvedeného v prihláške vždy na začiatku školského polroka.
Druhý súrodenec má nárok na zľavu 15% zo školného, tretí a ďalší súrodenec 50%.
Cena online vyučovacej hodiny je 25 CHF za jednu 45-minútovú vyučovaciu hodinu.
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Súhlas s uverejňovaním fotografií dieťaťa:
Rodič súhlasí/nesúhlasí (prosím, zakrúžkujte vybranú možnosť) so zverejnením fotografií svojho
dieťaťa na internetovej stránke Slovenskej školy a škôlky v Zürichu, na jej facebookovom profile
a na iných miestach (napr. vo WhatsApp skupine) za účelom informovania ostatných rodičov
žiakov školy a škôlky a inej verejnosti o aktivitách školy a škôlky.
Odhlásenie dieťaťa:
V prípade, že sa rodičia rozhodnú svoje dieťa odhlásiť zo Slovenskej školy a škôlky, môžu tak
urobiť kedykoľvek počas roka v písomnej forme emailom na:slovenskaskola.zurich@gmail.com.
Výpovedná lehota je 3 mesiace a bude sa počítať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

Dátum………………………

Miesto: ........................................................

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa: ................................................................

Vyplnenú prihlášku nám, prosím, pošlite, na emailovú adresu:
slovenskaskola.zurich@gmail.com. Vytlačenú a podpísanú verziu nám prineste na prvú
vyučovaciu hodinu po skúšobnej hodine alebo na začiatku nového školskeho roka. Ďakujeme!
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