Centrum voľného času HARMÓNIA pri ZŠ Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
 057-7754825, e-mail: skola@zshrnhe.edu.sk, IČO: 35519151

Žiadosť o prijatie na záujmovú činnosť
v školskom roku 2018/2019
Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................................................................................................................
Dátum narodenia: .................................................................. Miesto narodenia: ....................................................................
Adresa pobytu: ................................................................................................................ Druh pobytu: trvalý / prechodný*
Škola, ktorú dieťa navštevuje: .............................................................................................................. Trieda: .........................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .................................................................................. ............................................
Názov záujmového/športového útvaru: ......................................................................................................................................
Prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa:
Potvrdzujem, že dieťa je zdravé a nemá zdravotné problémy, ktoré by mu bránili v návšteve záujmového/športového útvaru.
Preberám plnú zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy dieťaťa, ktoré by mohli vzniknúť zamlčaním týchto informácií
a tiež za jeho bezpečnú dochádzku do CVČ Harmónia a späť.

Účasť dieťaťa v záujmovom/športovom útvare môže byť ukončená:
1.
2.
3.

V prípade, že o to písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa.
Z dôvodu opakovaného narúšania činnosti záujmového/športového útvaru dieťaťom.
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neuhradí mesačný príspevok v stanovenom termíne.

Informácie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ:
Centrum voľného času Harmónia je v zmysle § 116 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Humenné č. 125/2013 povinné vyberať príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou CVČ.
1.
2.

Príspevok bude uhrádzaný vedúcemu záujmového/športového útvaru.
Výška mesačného príspevku je:

3 €, ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz CVČ Harmónia,
b) 6 €, ak žiak neodovzdá vzdelávací poukaz CVČ Harmónia.
a)

3.

V prípade hmotnej núdze môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa rozhodnúť
o znížení, prípadne odpustení príspevku.
Príspevok budem uhrádzať: (označte jednu z možností - X)

mesačne

polročne

ročne

Čestné vyhlásenie pre zber údajov na šk. rok 2018/2019:
Čestne vyhlasujem, že poskytujem súhlas pre CVČ Harmónia pri ZŠ Hrnčiarska 13 v Humennom na započítanie svojho dieťaťa
do zberu údajov podľa § 7a odseku 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov. Ďalej čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov podľa § 7a odsek 5
zákona č. 597/2003 Z.z. som poskytol iba jednému centru voľného času.
V ..................................................... dňa ....................... 2018
*nehodiace sa prečiarknite

...............................................................
Podpis rodiča / zákonného zástupcu

