
INTERNÝ ŠTATÚT CENTRA VOĽNÉHO ČASU „HARMÓNIA“  

PRI ZŠ HRNČIARSKA 13, HUMENNÉ 

 

 

 

Centrum voľného času „HARMÓNIA“ schválené MŠSR  

ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska 13, Humenné od 1. septembra 2009 

 

 

 

1. Činnosť Centra voľného času „HARMÓNIA“ pri ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné /ďalej 

CVČ/ sa riadi:   

 Zákonom č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 Vyhláškou  MŠ SR č. 306/2009 o ŠKD, ŠSZČ, CVČ školskom hospodárstve 

a stredisku odbornej praxe. 

 Nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy. 

2. CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť  aktívny oddych žiakov v ich voľnom 

čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého 

roka.  

3. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v CVČ vykonávajú pedagogický zamestnanci, alebo 

externí zamestnanci. 

4. Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ sa uskutočňuje ako: 

a) pravidelná aktivita v záujmových útvaroch alebo športových útvaroch podľa 

výchovného programu CVČ, 

b) príležitostná aktivita formou podujatí, súťaží, odborných sústredení alebo 

exkurzií, 

c) spontánna aktivita podľa záujmu žiakov, 

d) prázdninová aktivita formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo 

krátkodobých podujatí pre deti s neustálenými záujmami, 

e) aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, 

na ktorých sa zúčastňujú aj žiaci, ktorí nenavštevujú CVČ, 



f) vzájomná spolupráca so školami, inými školskými zariadeniami 

a mimovládnymi organizáciami. 

5. CVČ sa člení na záujmové útvary a športové útvary. 

6. Štruktúra, zameranie a počet útvarov záujmovej činnosti sa určuje najmä podľa záujmu 

detí, personálnych a materiálno-technických možností CVČ. 

7. CVČ vo svojich útvaroch záujmovej činnosti prednostne združuje žiakov ZŠ Hrnčiarska 

13, Humenné. 

8. Aktivity v CVČ prebiehajú hlavne od septembra do júna, príležitostne aj v mesiacoch 

júl a august. 

9. Žiak je do CVČ prijatý len na základe „Žiadosti o prijatie na záujmovú činnosť“ 

podpísanej zákonným zástupcom žiaka. 

10. Termín zápisu do záujmových a športových útvarov je vždy do 10. septembra. 

11. Odhlásenie žiaka z útvaru záujmovej činnosti je možné len na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

12. Maximálny počet žiakov v jednom útvare je 22. 

13. Keď klesne počet žiakov v útvare o viac ako 1/3, útvar sa zruší. 

14. O zrušení záujmového útvaru rozhoduje riaditeľka školy. 

15. Od žiakov, členov záujmového alebo športového útvaru, sa vyžaduje riadna 

dochádzka. Neúčasť musí byť ospravedlnená rodičom (zákonným zástupcom žiaka). 

16. V prípade, že sa žiak za obdobie najmenej l mesiaca z dôvodu choroby nemôže 

zúčastňovať záujmovej činnosti, môže svoju činnosť prerušiť. Prerušenie sa poznačí 

v triednej knihe CVČ. Príspevok za daný mesiac sa mu presunie do ďalšieho mesiaca. 

17. Riaditeľka školy rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v CVČ v súlade s § 5, odsek 6, písmeno 

c) zákona č. 596/2003 Z.z. a v súlade so VZN mesta Humenné č. 125/2013. 

18. Poplatok účastníka je podľa § 2 ods. 1. písm. e) zákona NR SR č. 506/2001 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení 

zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov zdrojom financovania centier voľného času a nie je možné ho použiť na iné 

účely.  

19. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva: 

a) zákonný zástupca žiaka sumou 40 €/školský rok, 



b) zákonný zástupca žiaka sumou 20 €/školský rok, ak žiak odovzdá vzdelávací 

poukaz v danom záujmovom/športovom útvare CVČ, za každý ďalší útvar CVČ 

je príspevok 20 €/školský rok, 

c) zákonný zástupca žiaka sumou 0 €/školský rok, na základe písomnej žiadosti 

o odpustenie príspevku a zoznamu žiakov v hmotnej núdzi a žiakov z rodín, 

ktorých príjem je najviac vo výške životného minima odsúhlaseného ÚPSVaR v 

Humennom, 

d) príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka za každý útvar záujmovej činnosti 

samostatne. 

20. Príspevok sa uhrádza  za príslušný mesiac do 10. dňa kalendárneho mesiaca v uvedenej 

výške. 

21. V prípade, že zákonný zástupca žiaka (člena záujmového alebo športového útvaru) 

neuhradí  príspevok za 2 mesiace, bude žiak z útvaru vylúčený. 

22. Príjmy CVČ tvoria: 

a) dotácia štátu v zmysle zákona  NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení formou normatívneho 

príspevku na žiaka, 

b) poplatok za účasť v útvaroch záujmovej činnosti, ktorý uhrádza zákonný 

zástupca žiaka, 

c) finančný príspevok poskytovaný formou vzdelávacieho poukazu môže slúžiť na 

dofinancovanie záujmového vzdelávania poskytovaného CVČ, 

d) sponzorské dary a finančné prostriedky z predložených projektov v rôznych 

grantových konaniach.  

23. Prázdniny v CVČ sa zhodujú s prázdninami v základnej škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 V Humennom 2. septembra 2014      Mgr. Jarmila Oravcová 

                    riaditeľka školy 


