
Základná škola s materskou školou Kamienka 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v CVČ  pri ZŠ s MŠ v Kamienke na 

šk. rok 2019/2020 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009, §7 ods. 2 o školskom klube detí,  

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  žiadam 

o prijatie: 

Meno a priezvisko:  _______________________________________________ 

Dátum narodenia: _____________________ 

Adresa bydliska: _______________________________________________ 

Tel. kontakt:   _______________________________________________ 

Do záujmového útvaru / názov krúžku /:  

1.záujmový útvar / za vzdelávací poukaz a poplatok 0,10 ϵ za mesiac/: 

________________________________________________________ 

2. záujmový útvar  - / za poplatok 1 є za mesiac/:  

________________________________________________________ 

 Zaväzujem sa uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ  v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.  a podľa VZN č. 1/2019   z 

dňa 27. 6. 2019. 

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

Dátum: .......................................... 

Poznámka: Najnižší počet žiakov v záujmovom útvare je 11 žiakov.  

Prosíme rodičov, aby v žiadosti uviedli ďalší 1 až 2 náhradné záujmové útvary 

pre prípad neotvorenia vybraného záujmového útvaru z dôvodu nízkeho počtu 

prihlásených žiakov.  

Náhradné záujmové útvary: 1.  _______________________________________ 

                                                 2.  _______________________________________ 

Osobné údaje k tejto žiadosti slúžia len pre potrebu interných pedagogických 

pracovníkov zamestnaných v CVČ, nebudú zverejňované bez písomného súhlasu 

dotknutej osoby a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

  *poplatok neuhrádza osoba v hmotnej núdzi 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 

1. Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. a to  do 10. októbra za 

1.polrok a do 10. februára za 2.polrok 

2. Prehlasujem, že umožním svojmu dieťaťu navštevovať záujmový útvar v CVČ 

(MŠ). 

3.  Beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 §9 ods.2 môžem 

dieťa odhlásiť zo záujmového útvaru len písomnou žiadosťou rodičov. 

4. Zaväzujem sa, že každú neúčasť svojho dieťaťa v záujmovom útvare 

z rodinných dôvodov písomne ospravedlním (okrem neúčasti počas choroby 

dieťaťa ospravedlnenej lekárskym potvrdením). 

5. Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine dieťaťa alebo 

v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť aj riaditeľstvu školy. 

6. Dieťa po skončení činnosti v CVČ pôjde domov: 

 a) samostatne 

 b) v sprievode rodičov, súrodencov, starých rodičov, inej osoby 

 c) inak / dopíšte inú možnosť ......................................................... 

 

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

Dátum: ......................................... 

http://zskamienka.edupage.org 


