
Základná škola, Ul. J. Braneckého 130/15, 914 01 Trenčianska Teplá 

032/6591348  riaditel@zstrencianskatepla.sk www. zstrenctepla.edupage.org 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Centra voľného času pri Základnej škole,  

Ul. J. Braneckého 130/15, 914 01  Trenčianska Teplá 

 

 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009, §7 ods.2  žiadam o prijatie môjho dieťaťa: 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Adresa dieťaťa:  

Meno a priezvisko zákonného 

zástupcu: 

 

Telefonický kontakt:  

 

Do záujmového útvaru / názov krúžku:  

1. záujmový krúžok  

2. záujmový krúžok  

3. záujmový krúžok   

4. záujmový krúžok  

 

Poznámka: Najnižší počet žiakov v záujmovom útvare je 10 žiakov. V prípade nenaplnenia 

počtu žiakov v záujmovom útvare bude žiak so súhlasom zákonných zástupcov  preradený do 

iného krúžku. 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka: 

 

1) Zaväzujem sa uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ 

v zmysle zákona  č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa platnej 

VZN. 

Pre deti od 5 do 15 rokov poplatok za jeden krúžok je 4€ so vzdelávacím poukazom/rok. 

Vzdelávací poukaz (forma štátneho príspevku) dieťa dostane v škole a donesie domov na podpis. 

Poplatok bez vzdelávacieho poukazu za krúžok za rok pre deti od 5 do 15 rokov je 17€. 

V prípade, že sa dieťa prihlási na štyri krúžky, za štvrtý krúžok neplatí, má ho zdarma. 

Poplatok za krúžok neuhrádza dieťa v hmotnej núdzi. 

2) Beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 §9 ods. 2 môžem dieťa odhlásiť zo 

záujmového útvaru len písomnou žiadosťou rodičov.  

Súhlasím, že v prípade dobrovoľného ukončenia záujmovej činnosti sa príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť  nevracia, použije sa ako  sponzorský dar na činnosť záujmového 

útvaru. 

Poplatok za dieťa CVČ je možné platiť: trvalým príkazom v banke, poštovou poukážkou alebo  

príkazom cez internet banking 

 IBAN: SK 91 5600 0000 0006 5828 4003 

 číslo variabilného symbolu (rovnaké ako pre ŠKD, ŠJ) 

 do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu 

Zároveň svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov  dieťaťa a jeho 

zákonných zástupcov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov pre potreby CVČ.    

 

 

V Trenčianskej Teplej, dňa __________________ _____________________________  

 podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

mailto:riaditel@zstrencianskatepla.sk

