
Súkromné centrum voľného času,  Štúrova 34,  900 01  Modra 

Žiadosť o prijatie do SCVČ na školský rok 2013/2014 
 

     Týmto v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009, § 7 odst.2 o školskom klube 

detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe  žiadam o prijatie do SCVČ : 

 

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

Narodený/á:             ................................................................................................. 

Adresa trvalého bydliska:     .................................................................................... 

Tel. číslo:...................................e-mail..................................................................... 

 

Zákonný zástupca: .................................................................................................. 

 
Adresa: ..................................................................................................................... 

 
Tel. č.:.................................. e-mail........................................................................... 

 

Záujmový útvar: 1. …................................................................. 

                              2. …................................................................. 

                              3. …................................................................. 

                              4. .................................................................... 

 

Žiadosť prevzal:               
 

 

Dňa: 

Osobné údaje v tejto žiadosti slúžia len pre potrebu interných pedagogických pracovníkov 

zamestnaných v tomto SCVČ, nebudú zverejňované bez písomného súhlasu dotyčnej 

osoby a podliehajú zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

web: www.scvcmodra.sk           mail: cvcmodra@gmail.com 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 
 
1. Prehlasujem, že umožním svojmu dieťaťu navštevovať ZÚ(krúžok) v SCVČ. 

2.    Zaväzujem sa uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

       činnosťou SCVČ v zmysle zákona č.245/2008 Z.z  (školský zákon) podľa 

       rozhodnutia zriaďovateľa, v dvoch splátkach: za I. polrok do 15.10. 2013, za 

       II. polrok do 15.02.2014 podľa cenníka jednotlivých záujmových útvarov. 

3.    Beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 § 9 odst.2 môžem 

      dieťa odhlásiť zo ZÚ (krúžku) len písomnou žiadosťou po ukončení I. 

      polroka školského roka. 

4.    Súhlasím, aby prípadná fotodokumentácia a videodokumentácia z krúžkovej 

       činnosti bola zverejnená na internetovej stránke SCVČ, prípadne v printových 

       médiách a pre potreby centra. 

5.   Zaväzujem sa, že v prípade výskytu  infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, 

      alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť aj do SCVČ. 

6.   Ak prihlásite svoje dieťa na krúžok do SCVČ, máte možnosť odovzdať u nás      

     Vzdelávací poukaz najneskôr však do 20. septembra 2013. 

      Vzdelávací poukaz vydáva škola na meno Vášho dieťaťa. Jeho uplatnením 

      v našom SCVČ sa zníži výška poplatku za krúžok, ktorý máte zaplatiť a štátu    

      umožníte, aby adresne podporil prácu v krúžku, ktorý Vaše dieťa u nás    

      navštevuje.  

 

 

   Dieťa po skončení krúžku pôjde domov: 

         a) samé 

b) s rodičom, súrodencom, starým rodičom 

c)  dopíšte inú možnosť : 

                                        ....................................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                         

                                                

                             ...................................................... 

                                          podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

http://www.scvcmodra.sk/

