
       Centrum voľného času pri ZŠ Bukovecká 17, Košice 
  

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru 

v školskom roku 2014/2015 

Názov záujmového útvaru:  

 

Deň:                                               Čas:                                 

 

Odovzdávam vzdelávací poukaz vyššie uvedenému záujmovému útvaru:                  áno / nie*  

*nehodiace sa preškrtnite 

Člen záujmového útvaru: 

 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................... 
 

Dátum narodenia: ..........................................................    Rodné číslo: .................................................. 
 

Trvalé bydlisko:  .......................................................................................................................................  

 

Zákonní zástupcovia člena: 

 

Meno a priezvisko otca, titul: ..................................................................................................................   
 

Telefonický kontakt: ......................................................... e-mail: .......................................................    
 

Meno a priezvisko matky, titul: .............................................................................................................. 
 

Telefonický kontakt: .....................................................  e-mail: ..........................................................    

 

Svojím podpisom dávam súhlas: 
 na spracovanie osobných údajov pre potreby vnútornej evidencie členov záujmových útvarov 

CVČ pri ZŠ Bukovecká 17, Košice, 
 na započítanie do zberu údajov pre CVČ pri  ZŠ Bukovecká 17, Košice:    á n o           n i e 

Som si vedomá/ý, že súhlas môžem odovzdať iba jednému CVČ a na jeden záujmový útvar, 
 s čiastočnou úhradou nákladov spojených s činnosťou záujmového útvaru v súlade s aktuálnym 

znením §14 a 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Košice.  

Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou záujmového útvaru je:                             € mesačne 
 

Platby v školskom roku 2014/2015 odporúčame uhrádzať nasledovne: za mesiace september až január do 15. 
októbra 2014 a za mesiace február až jún do 15. februára 2015. 

 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o prijatie do záujmového útvaru sú presné, 
pravdivé a úplné. Som si vedomá/ý toho, že pokiaľ by mnou uvedené údaje neboli pravdivé, alebo 
boli zamlčané, budem čeliť z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 
V Košiciach, ...................... 2014                         ................................................................................... 
                                                                               vlastnoručný podpis zákonného zástupcu člena CVČ         
 



       Centrum voľného času pri ZŠ Bukovecká 17, Košice 
  

Pokyny k vypĺňaniu žiadosti 

Žiadosť prosíme vyplniť čitateľne, veľkými tlačenými písmenami. 

K bodom: 

1. Názov záujmového útvaru: vypisujte presne podľa aktuálnej ponuky záujmových útvarov. 

2. Deň: uvádzajte v súlade s dňom uvedeným v aktuálnej ponuke záujmových útvarov. 

3. Čas: vypisujte presne podľa časových údajov aktuálnej ponuky záujmových útvarov. 

4. Odovzdanie vzdelávacieho poukazu vyznačíte vyškrtnutím nesprávnej možnosti a ponechaním tej 

správnej. 

5. Člen záujmového útvaru: uveďte údaje o dieťati, ktoré bude daný záujmový útvar navštevovať. Trvalé 

bydlisko dieťaťa uvádzate aj v prípade, že tam dieťa v súčasnosti nebýva. 

6. Zákonní zástupcovia člena: uvádzajte celé mená, aktuálne telefónne čísla a aspoň jednu e-mailovú adresu. 

7. Súhlas na započítanie do zberu údajov: v prípade, že odovzdávate súhlas na započítanie do zberu CVČ pri 

ZŠ Bukovecká 17, Košice, potom zakrúžkujte možnosť áno,  v prípade, že ste dali súhlas na započítanie do 

zberu údajov inému centru, zakrúžkujte možnosť nie. 

8. Čiastočná úhrada nákladov: podľa aktuálneho znenia §14 a 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Košice sa úhrada nákladov riadi týmito pravidlami: 

 

A – Dieťa platí mesačne 4 €, ak spĺňa nasledovné kritériá: 

a) dieťa je narodené v rozpätí rokov 1999 – 2008 (k 01.01.2014 dovŕšilo 5 – 15 rokov), 

b) dieťa má trvalé bydlisko v meste Košice, 

c) zákonný zástupca odovzdal súhlas na započítanie do zberu údajov pre CVČ pri ZŠ Bukovecká 17, Košice, 

d) vybraný záujmový útvar je prvým záujmovým útvarom, ktorý bude dieťa navštevovať, 

e) v prípade, že dieťa odovzdá CVČ aj vzdelávací poukaz do 19.09.2014, úhrada sa zníži na 2 € mesačne. 

B – V prípade, že dieťa má trvalý pobyt v inej obci ako je mesto Košice a obec poskytne mestu Košice 

finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie konkrétneho dieťaťa, úhrada čiastočných nákladov je tiež 

vo výške 4 € mesačne. V prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu CVČ pri ZŠ Bukovecká  17, Košice sa 

úhrada zníži na 2 € mesačne. 

C – V prípade, že nie je splnený v odseku A niektorý z bodov a) – d) alebo v odseku B pre dieťa s trvalým 

pobytom v inej obci obec neposkytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie 

konkrétneho dieťaťa, čiastočná úhrada nákladov je vo výške 11 € mesačne. 

D – Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v meste Košice požiada 

zriaďovateľa CVČ pri ZŠ Bukovecká 17, Košice a zároveň predloží potvrdenie o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi, potom príspevok neuhrádza. 

 

 


