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ŠTATÚT CENTRA VOĽNÉHO ČASU
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Rozhodnutím MŠ SR zo dňa 25.augusta 2004 bolo do siete škôl a školských zariadení
zaradené Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole, Tomášikova 31, 040
01 Košice ako súčasť Základnej školy Tomášikova 31, 040 01 Košice s účinnosťou od
1.januára 2005. Školské stredisko záujmovej činnosti (ďalej ŠSZČ) je zriadené na základe
zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov § 16 a zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene
niektorých zákonov § 115. Štatutárnym orgánom ŠSZČ je riaditeľka školy a
zriaďovateľom je mesto Košice.
Školské strediská záujmovej činnosti podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenili od 01.01.2013 na centrá
voľného času (ďalej CVČ). Podľa zákona č. 324/2012 z 20. septembra 2012, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony § 161 písm. b
ods. 1 : „ Školské stredisko záujmovej činnosti zriadené podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2012 je centrom voľného času podľa tohto zákona. Práva a povinnosti z
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, majetkoprávnych a iných právnych vzťahov
školského strediska záujmovej činnosti prechádzajú na príslušné centrum voľného času.“

Článok II.
Organizácia centra voľného času
1. CVČ riadi riaditeľka ZŠ, ktorá je štatutárnym orgánom.
2. Zamestnancami CVČ sú:
a) koordinátor
b) vedúci záujmových útvarov
c) referentka P a M
d) účtovníčka – hospodárka ZŠ

2. CVČ kontroluje zriaďovateľ, ktorý v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. vykonáva
komplexnú kontrolnú činnosť nad hospodárením s pridelenými finančnými a materiálnymi
prostriedkami.
3. Miera vyučovacej povinnosti zamestnancov CVČ je stanovená osobitným predpisom.
V centre voľného času sa zabezpečuje činnosť podľa plánov činnosti vychádzajúcich z
osnov jednotlivých

činností a zameraní schválených Ministerstvom školstva SR. Pri

výchove, vzdelávaní a záujmovej činnosti sa okrem učebníc a učebných textov uvedených
v zozname učebníc vydanom Ministerstvom školstva SR, môžu používať aj iné učebnice a
učebné texty.
4. CVČ sa člení na záujmové útvary.

Článok III.
Úlohy centra voľného času
1. Centrum voľného času pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach je všeobecne vzdelávacie,
výchovné a záujmové vnútorne diferencované školské zariadenie, poskytujúce záujmové
činnosti vo všetkých oblastiach vzdelania, kultúry a športu. Pripravuje žiakov
predovšetkým pre všestranný rozvoj osobnosti, na výkon niektorých činností v rôznych
smeroch činnosti v humanitnej, technickej, športovej a v ďalších oblastiach.
2. Centrum voľného času uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie záujmovej
činnosti so životom a usiluje sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka.
Vychováva ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva,
humanity a demokracie. Formuje jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravuje ho na
tvorivú prácu a poskytuje mu estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu.
3. Výchova a vzdelanie žiakov a CVČ sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Článok IV.
Hospodárenie centra voľného času
1. Spôsob a právnu formu hospodárenia CVČ určuje zriaďovateľ podľa osobitného
predpisu.
2. CVČ má samostatný rozpočet, za ktorého tvorbu zodpovedá riaditeľka školy, referentka
PaM a ekonómka školy.
3. Príjmy CVČ sú:
a) príjmy za vzdelávacie poukazy členov CVČ,
b) príjmy z poplatkov za členstvo v CVČ podľa zákona 596/2003 a v súlade s VZN
zriaďovateľa,
c) rôzne sponzorské príspevky,
d) finančné prostriedky získané z projektov a grantov,
e) iné zdroje v súlade so zákonmi, predpismi a vyhláškami o financovaní škôl a školských
zariadení.
4. Finančné prostriedky CVČ sú vedené na príjmovom a výdavkovom účte základnej
školy.
5. Vedúci ZÚ sú finančne odmeňovaní sumou 5 €/hodinu.
6. Činnosť CVČ je zabezpečovaná organizačne, personálne, finančne, materiálovo a
priestorovo samostatne, oddelene od základnej školy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
Štatút Centra voľného času pri Základnej škole Tomášikova31 v Košiciach nadobúda
platnosť 30.08. 2013 po schválení v súlade s platnou legislatívou.
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