Súkromné centrum voľného času
ZRIAĎOVATEĽ: Domka, stredisko Košice ADRESA: Tri hôrky 17, 040 11, Košice
KONTAKT: e-mail: cvcvaldoko@3horky.sk, telefón: 055/3092985

PRIHLÁŠKA do SCVČ na školský rok 2022/2023
pre deti od 4. roč ZŠ /pre 3. roč. iba športové krúžky v piatok
Meno a priezvisko :

Dátum narodenia:

Trvalé bydlisko:

PSČ:

Tel. č.:

Škola:

E-mail:
Vzdelávací poukaz(VP): ÁNO

NIE

Roč.:
Ročný príspevok (vypisuje CVČ!):

(vypisuje CVĆ!)

Názov stretka, krúžku:
1.

3.

2.

4.

Svojím podpisom potvrdzujem prihlásenie dieťaťa:
Podpis zák. zástupcu alebo plnoletého člena centra

> ČESTNÉ PREHLÁSENIE (ČP):
Meno a priezvisko/zákon. zástupca/plnoletý člen:___________________________________________________
Trvalé bydlisko s PSČ: ____________________________________________________________________________________
Tel. č.: ____________________________ e-mail:_____________________________________________________________
Odovzdávam súhlas na započítanie do zberu údajov pre Súkromné centrum voľného času, Tri hôrky 17, Košice.
Som si vedomá(ý), že takýto súhlas môžem odovzdať iba jednému centru voľného času.

ÁNO

NIE

V _________________, dňa _________________

_____________________________________________
Podpis zák. zástupcu alebo plnoletého člena centra

>> ROČNÝ PRÍSPEVOK:
- platí pre všetky stretká a krúžky - vypláca sa v hotovosti /NIE prevodom cez účet/!

pri odovzdaní prihlášky DO 15. 9. 2022
s podpísaným ČP /čestným prehlásením/
a s odovzdaním VP /vzdelávacieho poukazu/
s podpísaným ČP bez VP
bez podpísaného ČP so VP
bez podpísaného ČP a bez VP
+ doplatok na rok za každý krúžok s vyššími výdavkami:
Varím, pečiem, grilujem ; Tvorivé dielne ; Mladý robot;
Výtvarná bez hraníc

pri odovzdaní prihlášky

PO 15. 9. 2022

15 €

s odovzdaným VP

40 €

20 €
40 €
60 €

bez VP

60 €

+ doplatok na rok za každý krúžok s vyššími výdavkami:

+ 20 € Varím, pečiem, grilujem ; Tvorivé dielne ; Mladý robot;
Výtvarná bez hraníc

+ 30 €

> Odovzdaním ČP nám sprostredkujete možnosť čerpania príspevku z podielových daní mesta a odovzdaním VP nám
sprostredkujete možnosť čerpania príspevku zo štátneho rozpočtu.
> Keďže nechceme, aby financie boli dôvodom nenavštevovania stretka, alebo krúžku Vaším dieťaťom, je tu možnosť
úhrady na splátky, resp. znížená suma po osobnej dohode v kancelárii SCVČ.

> ODOVZDANÍM PRIHLÁŠKY sa zaväzujem uhradiť stanovený príspevok do 30. 10. 2022
>>> ORATKO:
je naša voľnočasová ponuka v stredisku a na ihriskách, každý deň od utorka do piatku /13:30 - 17:00/ v prítomnosti saleziánskej
komunity a animátorov. Používame preukaz do oratka: 5,-€ s nálepkou na školský rok 2022/2023. Príspevok za preukaz nie
je poplatok, ale výchovný prostriedkom pre vaše deti a zároveň minimálnou čiastkou, ktorá slúži na zabezpečenie športových
potrieb a chodu oratória.

Súkromné centrum voľného času
ZRIAĎOVATEĽ: Domka, stredisko Košice ADRESA: Tri hôrky 17, 040 11, Košice
KONTAKT: e-mail: cvcvaldoko@3horky.sk, telefón: 055/3092985

č.r:

/2022

ROZHODNUTIE
Riaditeľ Súkromného centra voľného času, Tri hôrky 17 v Košiciach na základe predloženej žiadosti za člena
centra voľného času (Prihláška) rozhodol takto:
V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 písm. a) zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prijíma
Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................................................................
Nar.: ......................................................................................................................................................................
Trvalé bydlisko: ....................................................................................................................................................

za člena Súkromného centra voľného času, Tri hôrky 17, 040 11 Košice

Odôvodnenie:
O prijatie dieťaťa do školského zariadenia požiadali rodičia dieťaťa v súlade s § 7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.
306/ 2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom
hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Žiadosti rodičov bolo vyhovené. Dieťa na základe žiadosti bude
následne zaradené do záujmového útvaru. V prípade závažného porušovania školského poriadku môže byť
dieťa z SCVČ Tri hôrky Košice vylúčené, čo bude písomne oznámené rodičom.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné a proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. V prípade
závažného porušovania školského poriadku môže byť člen SCVČ vylúčený, čo bude písomne oznámené.
V Košiciach 15. 9. 2022
..............................................
Mgr. Alena Badačová
riaditeľ SCVČ

Prijal: ........................................................................
Podpis
zák. zástupca/plnoletý člen centra

Rozhodnutie dostanú:
1. zákonný zástupca alebo plnoletý člen centra
2. SCVČ Tri hôrky 17, Košice

