
Súkromné centrum voľného času Laura,  ul. Lipová 23, 066 01 Humenné, 
scvche@gmail.com, tel.č. 057/775 74 65, www.sclaura.sk  

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE   DO  ZÁUJMOVÉHO  ÚTVARU  
alebo NA PRÁZDNINOVÚ ČINNOSŤ na šk. r. 2021/22: 

Súhlasím, aby môj syn/dcéra navštevoval/a záujmový útvar SCVČ LAURA a prehlasujem, že zdravotný stav môjho 
dieťaťa zodpovedá uvedenému druhu činnosti. 
Súhlasím, aby prípadná fotodokumentácia a videodokumentácia z činnosti SCVČ Laura bola zverejnená na nástenkách určených na propagáciu činnosti SCVČ 
Laura, internete, prípadne v printových médiách za účelom informovania o činnosti SCVČ Laura a s poskytnutím osobných údajov zriaďovateľovi združeniu Laura, 
Združenie mladých za účelom evidencie členov. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške nad rámec § 11 ods. 6 školského zákona (t. j., škola, trieda, email a telefónne číslo dieťaťa.) za 

účelom uľahčenia vzájomnej komunikácie a zaradenia dieťaťa do záujmového útvaru. 
Beriem na vedomie, že podľa § 9 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 môžem dieťa odhlásiť z krúžku len písomnou žiadosťou. 
Informácie, ktoré sme Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov povinní poskytnúť sú zverejnené na webovom sídle SCVČ Laura. 
 
Dieťa po skončení krúžku pôjde domov: a/ samé  b/ s rodičom, súrodencom, starým rodičom  c/ dopíšte inú možnosť ______________________________ 
 

V prípade odovzdania prihlášky do 15.9.2021: 
▪ Celkový príspevok na činnosť je 12+3= 15,- € na celý šk. rok 2021/22 (pri akomkoľvek počte stretiek a krúžkov). 

 
V prípade odovzdania prihlášky a vzdelávacieho poukazu do 15.9.2021: 

▪ Celkový príspevok na činnosť je 1+3 = 4,- € na celý šk. rok 2021/22 (pri akomkoľvek počte stretiek a krúžkov). 

 

V prípade odovzdania prihlášky po 15.9.2021: 
▪ Celkový príspevok na činnosť je 12+5= 17,- € na celý šk. rok 2021/22 (pri akomkoľvek počte stretiek a krúžkov). 

 
Prihlášku treba odovzdať do 15. septembra 2021. Poplatok treba vyplatiť do konca novembra 2021. Poplatok je len časťou 

skutočných nákladov SCVČ na rok vrátane energií a 3,- € sú členským  združenia LAURA. Po zaplatení úvodného poplatku nevyžadujeme 
opakovanú platbu pri ostatných krúžkoch. V prípade 3 a viacerých detí z jednej rodiny je poplatok 3+7 = 10,- € na dieťa.  
Dobrovoľníci poplatok neplatia. 
Ak by ste chceli môžete podporiť našu činnosť priamo finančným darom alebo cez účet: IBAN: SK19 5200 0000 0000 1717 7638 
 

V šk. roku 2021/22 dieťa prihlasujem do záujmového útvaru/ov: .......................................................................................... 
 
               .................................................................................................................................................................................... 
 
V súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov sme poskytli len 
jednému  školskému zariadeniu rovnakého druhu - centru voľného času. 

 
 

a týmto zariadením je: ................................................................................... 
 
 

 ____________                                                                                           _______________________________                                                         

        Dátum                                                                 Podpis rodiča / zákonného zástupcu  

                        (pri osobe mladšej ako 18 rokov) 
* Príspevok na činnosť, neuhrádza osoba v hmotnej núdzi, je  potrebné priložiť potrebný doklad.  

Meno a priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 

Adresa: 
 
Adresa trvalého bydliska (ak je rozdielna):  
Email:                                                                  tel.: 

Škola, trieda: 
 
 

Meno rodiča/zák. zástupcu: 
 
                                                                                           Email:                                                                   

Kontakt na rodičov: 

mailto:scvche@gmail.com
http://www.sclaura.sk/


Milí rodičia! 

Podľa platnej legislatívy môže byť Vaše dieťa prijaté do Centra voľného času  
a) na pravidelnú záujmovú činnosť   ale aj na   
b) prázdninovú činnosť ( tábory... )  

 
Ak rozmýšľate nad tým, že by ste nám vaše dieťa počas roka, alebo počas prázdnin 
zverili, veľmi by nám pomohlo, keby ste nám prihlášku mohli doručiť do 15.9.2021.  
Platbu  je možné uskutočniť aj neskôr. Ďakujeme za Vašu dôveru.                     

                                                                                        V spolupráci s Vami na výchove vašich detí      
                                                                 sestry saleziánky s animátormi a animátorkami 
 

 Ponuka záujmových útvarov: krúžky a stretká 
v SCVČ Laura, Lipová 23, Humenné na šk.r. 2021/22 

(Prosím o vyznačenie Vášho výberu zakrúžkovaním) 
1. Prváčky –  stretko 1. roč.  
2. Trubičky – stretko 2. -3. roč. 
3. Aničky – stretko 4.-5. roč.  
4. Jahôdky – stretko 6. roč.  
5. Malinky – stretko 7. roč. 
6. Rebelky – stretko 8. roč. 
7. Šmoulinky – stretko 9. roč. 
8. Žabky – stretko 1. roč. SŠ 
9. Superžuvačky – stretko 2. roč. SŠ 
10. Ružo Myši – stretko 3.-4. roč.  
11. Zdravotná internát – stretko 
12. Mládežnícky zbor 
13. SMS 
14. Iné stretko ........................................................................... 

15. Gitara (začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí)-- od 3. roč. 
16. Doučovanie z matematiky 
17. Doučovanie z angličtiny 
18. Taliančina pre začiatočníkov 
19. Tvorivý krúžok pre dievčatá 
20. Variaci krúžok– od 2. roč. 
21. Športový krúžok 
22. Turistický krúžok 
23. Spoločenské hry 
24. Geocaching 
25. Oratko – voľné hry 
26. Tvorivý krúžok pre mamy 
27. Mamy s deťmi – mravenisko 
28. Iný krúžok ...........................................................................

 
Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí do príslušného krúžku, záujmový útvar sa neotvor 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Súkromné centrum voľného času Laura,  ul. Lipová 23, 066 01 Humenné, 

scvche@gmail.com, tel.č. 057/775 74 65, www.sclaura.sk  

 

ROZHODNUTIE 

 
Riaditeľka Súkromného centra voľného času Laura, Lipová 23, 066 01 Humenné, podľa § 5 ods. 6 písm. a) 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 
       

.................................................................................. nar. ......................bytom …………….......………...............................…… PSČ …............…..……. 
(meno a priezvisko dieťaťa) 
do Súkromného centra voľného času Laura, Lipová 23, 066 01 Humenné  
od 1.9.2021          na prázdninovú činnosť  a do záujmového útvaru**_______________________________________________________________                
** ak chcete dieťa prihlásiť len na prázdninovú činnosť alebo len do záujmového útvaru, druhú možnosť prečiarknite.   
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 zo SCVČ Laura vylúčené, čo bude 
písomne oznámené rodičom.  
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno v súlade s ustanovením § 38 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. podať žiadosť o preskúmanie  rozhodnutia riaditeľke 
školského zariadenia, ktorá rozhodnutie vydala v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

 
 
             ____________________________                            Prevzal:   ___________________________ 

 Podpis riaditeľky SCVČ Laura Humenné, dátum:                      Podpis rodiča/zákonného zástupcu, dát

mailto:scvche@gmail.com
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