Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom
Mobil:0902062038,
e-mail: cvcteplicka@gmail.
www.teplickanadvahom.eu

Žiadosť o prijatie ( prihláška )Týmto v zmysle
vyhlášky MŠ SR 306/2009, § 7 ods. 2 žiadam o prijatie za
člena Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Názov záujmového útvaru:
Šk.r.2012-2013
Meno a priezvisko:
Bydlisko :

Dátum narodenia:

PSČ

tel. kontakt, e-mail:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
CVČ študent, žiak -potvrdenie o návšteve školy(študent) -3,32€,
dospelí
do30r: 10€
Vyhlásenie žiadateľa / zákonného zástupcu
1. Súhlasím, aby moje dieťa navštevovalo v
2012/2013 záujmové útvary CVČ v Tepličke nad Váhom;

šk.

roku

2. Beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR306/2009 , § 9
ods. 2 môžem dieťa odhlásiť zo záujmových útvarov len písomnou
žiadosťou;
3. Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou CVČ v zmysle zákona245/2008 Z.z.
podľa rozhodnutia zriaďovateľa v stanovenej lehote;
4. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so
zákonom 428/2002 Z.z.
V Tepličke nad Váhom 31.8.2012

--------------------------

Podpis zákonného zástupcu,podpis(čl. nad 18)
CVČ PRIJÍMA VZDELÁVACÍ POUKAZ, KTORÝ OBDRŽÍTE V ŠKOLE.
POUKAZ ODOVZDAJTE NAJNESKÔR DO 21.9.2012.
Vyplnenú prihlášku za člena CVČ odovzdajte najneskôr do posledného
možného termínu 10. september príslušného kalendárneho roku.
Výšku poplatkov určuje riaditeľ CVČ vnútorným predpisom na základe VZN mesta
Teplička nad Váhom č. 6/2008. V prípade hmotnej núdze môže riaditeľ CVČ na základe žiadosti
rozhodnúť o znížení, resp. odpustení poplatku. Poplatok sa uhrádza v hotovosti
Školský poriadok CVČje záväzný pre deti a mládež – členov CVČ, rodičov a
zákonných zástupcov,neplnoletých členov CVČ a pre pedagógov a vedúcich záujmových
útvarov CVČ.Na začiatku školského roku sú všetci oboznámení so školským poriadkom,
ktorý je prístupný k nahliadnutiu v priestoroch CVČ. PRÁVA A POVINNOSTIACH
ČLENA CVČ A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU -zákonný zástupca člena CVČ má
právo:
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali členom CVČ
informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a
v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
b) oboznámiť sa s výchovným programom Centra a školským poriadkom
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) vyjadrovať sa k výchovnému programu Centra prostredníctvom RadyCVČ.
zákonný zástupca člena CVČ je povinný:
a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa
určené školskýmporiadkom Centra,
b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
c) informovať Centrum o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv
na priebeh výchovy a vzdelávania, zmena bydliska
d) nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne zavinilo,
e) ospravedlniť neprítomnosť maloletého dieťaťa na činnosti CVČ.Člen
CVČ má zakázané počas výchovno-vzdelávacej činnosti záujmového vzdelávania
odchádzať bez súhlasu pedagogického pracovníka, alebo vedúceho
záujmového útvaru, ktorý má zodpovednosť za bezpečnosť prihlásených detí do
CVČ. Členovia CVČ sú so školským poriadkom oboznámení na začiatku školského
roku zodpovedným pedagógom alebo vedúcim záujmového útvaru

