DOMČEK – centrum voľného času , M. R. Štefánika 755/33, 963 01 Krupina
web: www.domcekcvc.sk ; e-mail: domcekcvc@gmail.com

ŽIADOSŤ - PRIHLÁŠKA
o prijatie za člena v DOMČEKU – centre voľného času, M.R. Štefánika 755/33, 963 01 Krupina

v školskom roku 2021/2022
I. klub:

V sume:
€/mesiac
memmesiacmesiac

Kód klubu:

II. klub:

V sume:

Kód klubu:

€ /mesiac

* Vzdelávací poukaz: ÁNO / NIE (správne označiť krúžkom) * Vzdelávací poukaz platí len na jeden klub
Meno a priezvisko dieťaťa/člena ....................................................................................................................................
Dátum narodenia ..................................... Vek: .............. rokov

Č. OP /nad 15 rokov/ ...........................................

Rodné číslo dieťaťa .................................. /...............
Adresa trvalého bydliska...............................................................................................................................................
Adresa školy ................................................................................................................................... trieda ....................
Meno zákon. zástupcu.................................................................................................. č. tel.: .......................................
Mailová adresa zákon. zástupcu: ...................................................................................................................................

VYHLÁSENIA ŽIADATEĽA
1.
ČESTNÉ PREHLÁSENIE rodiča / zákon. zástupcu:
Zákon. zástupca prehlasuje, že dieťa spĺňa zdravotné a iné predpoklady na zvýšenú športovú záťaž. Nemá žiadne
obmedzenia, ktoré by mohli vyvolať nežiaduce účinky pri pohybe. Jeho zdravotný stav zodpovedá uvedenému druhu
činnosti daného záujmového útvaru.
ÁNO, spĺňa požiadavky: .............................. Má obmedzenia: ....................................................... ...............................
podpis
podpis
2.
PREHLASUJEM že po skončení záujmového útvaru pôjde dieťa domov:
a) samé
b) s rodičom / so súrodencom c) s inou splnomocnenou osobou......................................................
3. ZAVÄZUJEM sa, že v prípade výskytu infekčnej, alebo inej prenosnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo
v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť bezodkladne riaditeľstvu CVČ.
4. ZAVÄZUJEM sa, že budem včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. a jeho neskorších zmien a doplnení, ako aj VZN Mesta Krupina č. 2 /2021 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Krupina.
5. BERIEM na vedomie, že v prípade neuhradenia príspevku v stanovenom termíne nebude môcť člen ZÚ
navštevovť.
6. BERIEM na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 § 9 odst. 2 sa dieťa/člen môže odhlásiť zo
záujmového útvaru len písomnou žiadosťou k danému dátumu v nej uvedenom (nie spätne).
7. SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM , že moje dieťa /člen sa môže zúčastňovať aktivít aj mimo DOMČEK – CVČ, ktoré
súvisia s činnosťou ZÚ.
8. POTVRDZUJEM, že som porozumel-a vyššie uvedeným skutočnostiam a boli mi poskytnuté všetky potrebné
informácie.
9. V zmysle Zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM so spracovaním osobných údajov uvedených na prihláške pre potreby CVČ a ich
poskytnutím pre zriaďovateľa za účelom štatistického zberu.
Rodič /člen CVČ starší ako 18 rokov, svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so Školským poriadkom CVČ
a Smernicou o poplatkoch, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke CVČ www.domcekcvc.sk ako aj v priestoroch CVČ
a súhlasí s týmito podmienkami.
!!! ŽIADOSŤ o prijatie je nutné doručiť do DOMČEKA – CVČ do 14. 9. 2021 !!!

Krupina dňa: .............................

podpis rodiča/ žiadateľa :.............................................

DOMČEK – centrum voľného času , M. R. Štefánika 755/33, 963 01 Krupina
web: www.domcekcvc.sk ; e-mail: domcekcvc@gmail.com

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
pre zber údajov na školský rok 2021 / 2022
Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................
Trvalé bydlisko: .........................................................................................................
Čestne vyhlasujem, že poskytnem súhlas iba jednému centru voľného času a to
DOMČEKU – centru voľného času
so sídlom M. R. Štefánika 755/33, 963 01 Krupina na započítanie mojich osobných údajov do zberu údajov
podľa § 7 a odseku 2 a 5 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov.
................................................
podpis žiadateľa

ROZHODNUTIE
o prijatí člena v DOMČEKU – centre voľného času v školskom roku 2021/2022
Riaditeľka DOMČEKA – centra voľného času si sídlom na M. R. Štefánika 755/33 v Krupine, na základe
predloženej žiadosti ako príslušný správny orgán v súlade s ustanovením § 116 ods. 6, 7, a 8 Zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnení o prijatie člena do CVČ a § 5 odst. 3 písm
j), § 6 odst. 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 Vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom
stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času rozhodla takto:

p r i j í ma
dieťa / člena: ...........................................................................................................
meno a priezvisko dieťaťa

na činnosť v DOMČEKU – centre voľného času, M. R. Štefánika 755/33 v Krupine.
Názov záujmového útvaru č.1: ...............................................................................................................................
Mesačný poplatok: ................ €
Názov záujmového útvaru č.2 ................................................................................................................................
Mesačný poplatok: ................. €

V Krupine dňa .............................

okrúhla pečiatka

Mgr. Jana Terenová
riaditeľka CVČ

Rozhodnutie dostanú:
1. meno a priezvisko, adresa zákonného zástupcu žiaka
2. spis

