
ŽIADOSŤ RODIČOV O PRIJATIE DIEŤAŤA  
DO TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU 

 

Žiadam Vás o prijatie môjho dieťaťa do triedy so zameraním na športovú prípravu.   

 
Žiak (žiačka) ................................................................. 

 

ZŠ, z ktorej žiak prichádza ....................................................... 
 

Dátum narodenia: ............................... Rodné číslo: .................................................................  

 

Bydlisko: ....................................................................... 
 

Presná adresa: .............................................................................................. PSČ: ...................... 
 

Kontakt na rodičov (telefón, mail): ............................................................................... 
 

Po dôkladnom uvážení sme dospeli k názoru, že naše dieťa budeme podporovať v rozvíjaní talentu 

v  pravidelnom tréningovom procese a budeme podporovať jeho výkonnostný rast v útvare talentovanej 

mládeže 

v triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. 
 

Podpísaní rodičia :  a)  súhlasíme so zaradením 

                              b)  nesúhlasíme so zaradením  (rozhodnutie zakrúžkovať !) 
 

Súhlasíme, aby dieťa  od školského roka 2018/2019  bolo zaradené na šport  so zameraním na : 

a) ATLETIKA   b)  ĽADOVÝ HOKEJ   c)  FUTBAL  d)  VOLEJBAL DIEVČAT 
 

Vybratý šport zakrúžkujte ! 
Výber do tried so zameraním na ľadový hokej a futbal zabezpečujú športové kluby aj na základe 

absolvovania  prípraviek.  Žiadosť rodičov  je potrebné vrátiť  na riaditeľstvo školy  ZŠ  Martina Kukučína  

aj  v prípade  negatívneho vyjadrenia  do uvedeného termínu (31. mája 2018) – kontakt do školy: 043/ 

586 25 40, www.zsmkdk.sk   
(kontaktné osoby : Mgr. Jana Michaligová – zástupkyňa RŠ, Mgr. Pavol Bača – futbal,  

                                Mgr. Miroslav Dráb – hokej, Mgr. Tatiana Žáčiková – atletika,  

                                Mgr. Soňa Gašparíková – volejbal dievčat ) 

Po zaradení  dieťaťa do triedy so športovou prípravou bude navštevovať vyučovanie nasledovného 

cudzieho jazyka a voliteľného  predmetu: 

    a ) anglický jazyk      c ) etická výchova 

    b ) nemecký jazyk     d ) náboženská výchova :  katolícka         -       evanjelická          
 

Vybratý predmet zakrúžkujte ! 
 

          

Vaše rozhodnutie na Žiadosti rodičov je potrebné odovzdať riaditeľstvu školy do 31. mája 2018 

ako definitívne. Zmenu pôvodného rozhodnutia je potrebné nahlásiť  do 15. júna 2018. Do uvedeného 

termínu je potrebné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, že je schopné absolvovať 

športovú prípravu v priebehu školskej dochádzky. 
 

 

V Dolnom Kubín dňa ............................. 

 

 

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

   podpis matky                                                 podpis otca (zákonného zástupcu) 

http://www.zsmkdk.sk/

