Centrum voľného času, Školská 1006/16, 013 01 Teplička nad Váhom

Výška príspevku
zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
Centra voľného času
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia výchovno–vzdelávaciu činnosť deti, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich
voľnom čase.
Podľa ustanovenia§ 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a súlade s ods. 7 § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN Teplička nad
Váhom č. / 2013 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na
čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času .
I.

a. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného
času uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo študenta do 18 rokov :

 za jeden záujmový útvar sumou

1 €/ mesačne

 za dva a viac záujmových útvarov

0,5 €/ mesačne

b. Plnoletý študent, ktorý nemá vlastný príjem( mládež od 18 - 30 rokov
potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy)

 za jeden záujmový útvar sumou
 za dva a viac záujmových útvarov

1 €/ mesačne
0,5 €/ mesačne

c. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času uhrádza mládež od 18 – 30 rokov s vlastným príjmom

 za jeden záujmový útvar sumou

1 €/ mesačne

 za dva a viac záujmových útvarov

0,5 €/ mesačne

d. Iná dospelá osoba (nad 30 rokov) za jeden záujmový útvar (organizovanie
voľno časových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj iné osoby, ktoré
nenavštevujú centrum,

 za jeden záujmový útvar sumou
 za dva a viac záujmových útvarov

1,50 €/ mesačne
1

€/ mesačne

e. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času , ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi.

II. Príležitostná činnosť – účastníci turnajov, ktorý potrebujú pre svoju činnosť
telocvičňu a nie sú členmi CVČ - každý dospelý účastník s vlastným
príjmom
1€ za zápas
III. Prázdninová činnosť
riaditeľ CVČ vydá cenník na činnosti vykonávané počas prázdnin (letné
tábory, odborné sústredenia).Výška príspevkov je určená v súlade s ods. 7 §
116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm.
c) zákona č. 601/2003 Z .z. o životnom minime, v platnom znení a § 2 písm. a)
zákona č. mládež od 18 - 30 rokov je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve
školy)
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