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 Ţiadosť o prijatie do CVČ v šk. r. 2015/2016 

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom 

stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve 

a stredisku odbornej praxe  

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

Dátum narodenia: .................................    rod. č. : ................................................. 

Bydlisko: ................................................................................................................ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................ 

Škola ( ZŠ, SŠ ) : ...................................................................  trieda:..................... 

Názov záujmového krúžku :.................................................................................... 

 

 

              V zmysle § 7 zákona NR ŠR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších zmien a doplnkov, súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho 

dieťaťa na účel evidencie dieťaťa a iných osôb navštevujúcich CVČ.      

Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
činnosťou centra voľného času podľa § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní ( školský zákon )  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľký Krtíš č.4/2011 o poplatkoch v školstve.                                                                                                                           

                                                                                               

Vo Veľkom Krtíši , dňa.................. .............                                                                              

 

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

                                                                       podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

                                                                              ( v príp. dospelého jeho podpis ) 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á  Š K A  

                 do    záujmového útvaru pri CVČ na školský rok 2015/2016 
Člen ZÚ: 
 

Meno a priezvisko:  

Rodné číslo:  

Trvalé bydlisko:  

Miesto narodenia:  

Okres:  

Škola, trieda:  

 

Zákonný zástupca  

Titl., priezvisko, meno:  

Trvalé bydlisko:  

Telefónny kontakt:  

Záväzne prihlasujem svojho/u syna/dcéru do záujmového útvaru: 

 

 

pri Centre voľného času Veľký Krtíš na celý školský rok 2015/2016 

Zaväzujem sa uhradiť členský poplatok na školský rok v sume 14 €. Deti v hmotnej núdzi 
poplatok neplatia (potrebné je rozhodnutie Úradu práce soc. vecí  a rodiny o priznaní 

dávky v hmotnej núdzi) .  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby CVČ v súlade s §7 ods.1 zákona 

č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

                                                                ______________________                  

                                                                 Podpis rodiča/zák. zástupcu dieťaťa 

 

Sme poskytovateľmi záujmového vzdelávania a prijímame vzdelávacie poukazy. 
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