
Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov 

 

 

Rozhodnutie riaditeľa 

o výške mesačného príspevku na krúžok v CVČ v šk. roku 2014/2015 

 

 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ sú v súlade so VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM MESTA STROPKOV č. 1/2013  o určení miesta a času zápisu na 

plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stropkov schválené 15.03.2013 

s účinnosťou od 01.04.2013.  

 

Dieťa sa do centra voľného času prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 

Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do CVČ, ak o skončenie dochádzky písomne 

požiada jeho zákonný zástupca. 

 

Výška príspevku v CVČ ako súčasti ZŠ: 

 

1. Ak žiak (do skončenia povinnej školskej dochádzky) s trvalým pobytom na území mesta 

Stropkov odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz, mesačný príspevok za krúžok je 0,10 €. 

  

2. Mesačný príspevok za každý ďalší krúžok na žiaka (do skončenia povinnej školskej dochádzky) 

s trvalým pobytom na území mesta Stropkov je 2,- € (platí to aj v prípade, ak žiak neodovzdá 

vzdelávací poukaz). 

 

3. Mesačný príspevok na žiaka  (do skončenia povinnej školskej dochádzky) s trvalým pobytom 

v inej obci je 2,- €, v prípade, ak obec uzavrie zmluvu s mestom Stropkov. Ak obec neuzavrie 

zmluvu s mestom Stropkov výška poplatku je 7,43 €. 

 

4. Mesačný príspevok na žiaka (po skončení povinnej školskej dochádzky bez ohľadu na trvalý 

pobyt) je 5,53 € ak odovzdá vzdelávací poukaz. Ak vzdelávací poukaz neodovzdá CVČ,  príspevok 

je 7,43 €. 

 

5. Výšku mesačného príspevku je možné znížiť, respektíve odpustiť žiakovi, ak zákonný zástupca 

o to písomne požiada a predloží riaditeľstvu školy rozhodnutie o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Základná škola doručené žiadosti postúpi na  

rozhodnutie zriaďovateľovi a znížené, prípadne odpustené  mesačné príspevky budú platné až na 

základe rozhodnutia zriaďovateľa. Zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť riaditeľovi školy 

zmenu nároku na zníženie alebo odpustenie príspevku v lehote do 15 dní od ich vzniku. 

 

 

 

V Stropkove 03.09.2014 

 

         Mgr. Tatiana Spišáková 

                   riaditeľka školy 


