Centrum voľného času pri Základnej škole, Tomášikova 31, 040 01 Košice

ROZHODNUTIE

Riaditeľka CVČ pri Základnej škole, Tomášikova 31, 040 01 Košice PaedDr. Renáta Obšatníková
podľa § 114 ods. 3 a podľa §115 ods. 3a § 140 ods.4 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5, odst. 3 písm.j)
zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Košice č.103/2013
určujem nasledovnú výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času pri Základnej škole, Tomášikova
31, 040 01 Košice nasledovne

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca
dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta Košice od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov
veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru
voľného času
a) mesačne sumou 4 €,
b) mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného
centra voľného času.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca
dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade
odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času
a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, poskytne mestu Košice finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa
a) mesačne sumou 4 €,
b) mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného
centra voľného času.
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva
a) zákonný zástupca dieťaťa od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku mesačne sumou
11 €, a v prípade, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného
centra voľného času mesačne sumou 9 €
c) dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 20 €,
d) zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15
rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému
centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, neposkytne
mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa mesačne sumou 11€,
e) dospelá osoba na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 20 €

f) zákonný zástupca dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade
neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného
času mesačne sumou 11 €,
g) zákonný zástupca dieťaťa na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 11 €
(4) Príspevok podľa odsekov 1 až 3 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.
(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času1e)
neuvedenými v odsekoch 1 až 3 prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba mesačne
sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.
(6) Príspevok podľa odseku 5 sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času
v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(7) Príspevok podľa odseku 5 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každú ďalšiu
činnosť centra voľného času samostatne.

Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa o to
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

od 1. januára 2014

Odôvodnenie:
Rozhodnutie sa vydáva podľa § 114 ods. 3 a podľa §115 ods. 3 a § 140 ods. 4 a ods. 10
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa § 5, odst. 3 písm.j) zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Košice č.7/2010 a VZN 103/2013.

PaedDr. Renáta Obšatníková
riaditeľka školy

