Centrum voľného času, Nám. sv. Cyrila a Metoda 143/46, 078 01 Sečovce, tel. 056/678 22 94,
cvcsecovce@hotmail.com

ŽI ADOSŤ O PRIJATIE NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DO CENTRA VOĽNÉHO
ČASU
(podľa vyhlášky MŠ SR č.306/2009 z 15. júla 2009 a § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní)

do záujmového útvaru*: ....................................................................................................................
v školskom roku 2014/2015
Meno a priezvisko*: ............................................................................................... Dátum
narodenia*: ............................................
Rodné číslo**: ................................. Bydlisko*:
.........................................................................Telefón***: ...................................
Škola*: ............................................................Trieda*: ............................ Tried.
uč.: ......................................................................
Kontaktný tel. na jedného z rodičov: tel. ................................................., príp. E –
mail: ..............................................................

Súhlasím, aby môj syn/dcéra navštevoval/a ZÚ v CVČ a zaväzujem sa hradiť PRÍSPEVOK NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU v zmysle
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sečovce č. 8/2013
§9
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispievajú osoby s
trvalým pobytom na území mesta Sečovce takto :
a) zákonný zástupca alebo žiak vo veku do 19 rokov sumou 1 €,
b) osoba od 19 rokov do dovŕšenia 25 rokov bez vlastného príjmu ( na základe
potvrdenia o štúdiu na vysokej škole a čestného
vyhlásenia, že nie je zárobkovo činná
osoba ) mesačne sumou 2 €,
c) osoba nad 25 rokov do 30 rokov veku mesačne sumou vo výške 1/12 dotácie
mesta, ktorá je určená vo VZN o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na príslušný rok,
d) osoba od 19 rokov do dovŕšenia 25 rokov s vlastným príjmom mesačne sumou vo
výške 1/12 dotácie mesta, ktorá je
určená vo VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka škol. zariadenia na príslušný rok,

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centre voľného času prispieva zákonný
zástupca žiaka alebo žiak s trvalým pobytom v inej obci takto :
a) mesačne sumou podľa § 9 ods. 1 písm. a) až d), ak obec uzavrie s mestom zmluvu
o financovaní voľno časových aktivít
detí a žiakov obce v súlade s VZN mesta o
dotácii na žiaka na príslušný kalendárny rok,
b) mesačne sumou podľa § 9 ods. 1 písm. a) až d) tohto s paragrafu, plus mesačne
sumou vo výške 1/12 dotácie mesta,
ktorá je určená vo VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na
príslušný rok, ak obec neuzavrie s mestom zmluvu o financovaní voľno časových aktivít detí a
žiakov obce v súlade s VZN o
dotácii na žiaka na príslušný kalendárny rok.
(3) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(4) Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každý záujmový útvar a
každú ďalšiu činnosť samostatne.
(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času
neuvedenými v odseku 1 tohto ustanovenia prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba sumou
vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností. Podrobnosti
o výške čiastočnej úhrady
nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času budú
upravené internou smernicou, ktorú vydá riaditeľ centra voľného času.
(6) Príspevok podľa odseku 5 sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času v
príslušnom kalendárnom mesiaci.

§ 10

Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa a
predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1

uplatňujem si vzdelávací poukaz
žiadosti)

ÁNO ** (vzdelávací poukaz je súčasťou tejto

NIE **

Vyžiadanie súhlasu na spracovanie osobných údajov

V zmysle § 7 odsek 1. zákona SNR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmene
neskorších predpisov, súhlasím so
spracovaním poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje

poskytujem pre potreby spracovania evidencie členov záujmových útvarov a klubov v rozsahu
uvedenom na tlačive. Žiadosť o prijatie do centra voľného času.“

Zároveň svojím podpisom čestne vyhlasujem, že môj syn/dcéra nie je zapísaná/zapísaný ani
nenavštevuje iné centrum voľného času.

....................................................................................................................................
Podpis rodiča, prípadne zákonného zástupcu, alebo plnoletého uchádzača o záujmový útvar

* povinné údaje

** údaj podľa Vášho rozhodnutia
prípadne dieťaťa, ak ho vlastní

*** Tel. domov,

