Súkromné centrum voľného času Laura, Lipová 23, 06601 Humenné, 057/7757465,
scvche@gmail.com, http://scvclaura-humenne.webnode.sk/

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromného centra voľného času Laura,
Lipová 23, Humenné, v šk. roku 2014/2015
Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do SCVČ Laura.
Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................
Dátum narodenia:

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

Adresa trvalého bydliska:

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

Tel. číslo:

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

Škola a trieda:

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

Meno a priezvisko
zákonného zástupcu dieťaťa: .......................................................................................
Tel. číslo:

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

Adresa trvalého bydliska
zákonného zástupcu dieťaťa:........................................................................................
V šk. roku 2014/2015 dieťa
prihlasujem do záujmového útvaru/ov: ........................................................................
Súhlasím, aby moje dieťa navštevovalo záujmový útvar v Súkromnom centre
voľného času a súčasne sa zaväzujem zaplatiť poplatok na šk.rok 2014/2015
vo výške 2-5 € na šk.rok, podľa vyhlášky MŠ SR č.245/2008.
V zmysle § 9-12 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracovaním osobných údajov na účel evidencie
členov navštevujúcich Scvč Laura. Súhlasím, aby prípadná fotodokumentácia a video
dokumentácia zo záujmovej činnosti bola zverejnená na internetovej stránke Scvč Laura alebo
použitá na propagáciu činnosti prípadne v printových médiách a pre potreby Scvč Laura.

Vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov sme poskytli len
jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu, t.j. centru voľného času,
podľa zákona NR SR č. 325/2012 Z.z
a týmto zariadením je: ...................................................................................
Dátum: ............................

..............................
Podpis zákonného
zástupcu dieťaťa

* Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na záujmový útvar, ktorý bude určený,
neuhrádza osoba v hmotnej núdzi, je potrebné priložiť potrebný doklad.

Súkromné centrum voľného času Laura, Lipová 23, 06601 Humenné,
057/7757465, scvche@gmail.com
ROZHODNUTIE
Štatutárny zástupca poverený riadením Súkromného centra voľného času
Laura, Lipová 23, 06601 Humenné, podľa §5 ods. 6 písm. zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
prijíma

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................. nar..................................
Adresa: ...........................................................................

do Súkromného centra voľného času Laura, Lipová 23, 066O1 Humenné
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 Laura vylúčené, čo bude písomne
oznámené rodičom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno v súlade s ustanovením § 38 ods. 7 zákona
596/2003 Z. z. podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v lehote do 15 dní odo
dňa jeho doručenia štatutárnemu zástupcovi poverenému riadením Scvč Laura,
ktorý rozhodnutie vydal.
V Humennom ............................

Prijal: .........................................

Rozhodnutie dostanú:
1. zákonný zástupca
2. SCVČ Laura, Lipová 23, 06601 Humenné

.................................
štatutárny zástupca
poverený riadením Scvč Laura

PONUKA KRÚŽKOV A ICH SPOPLATNENIE
(prosím o vyznačenie vášho výberu podčiarknutím)
Dieťa môžete prihlásiť aj na viac krúžkov, pričom za každý jeden sa platí (je
možnosť ceny dohodou u viacerých krúžkov).
Gitarový (začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí)- od 3. roč: 5 €
Tanečný- od 2. roč: 2 €
Vybíjaná- do 7. roč: 5 €
Volejbal- od 8. roč.: 5 €
Mix- stredná škola: 5 €
Variaci- od 3. roč: 2 €
Chovateľský: od 3. roč:2 €
Volejbal miešanka: od 9 roč: 2 €
Futbal: od 9 roč.: 2 €

PONUKA STRETIEK, KTORÉ SÚ SPOPLATNENÉ SUMOU 2 €
Tretiačky: 3 roč.
Super žuvačky- 4 roč.
Myšičky- 5. roč
Lentilky- 6-7. roč
Ružičky- 7. roč
Kyslé žížalky-8-9
Marťankovia- 8-9. roč
Totally spies: 1.roč SŠ
Stredoškoláci: SŠ
ORATKO
- každý deň voľné hry, neformálne s asistenciou dobrovoľníkov
- treba mať len obnovený preukaz Laura

