
Zmeny v prevádzke a financovaní CVČ a JŠ z dôvodu zvýšených epidemiologických opatrení  
 

Riaditeľstvo školy upozorňuje všetkých rodičov, že z dôvodu aktuálne platných  epidemiologických opatrení  (COVID 

automat, Školský semafor...) a organizačných možností školy nie je možné zabezpečiť činnosť voľnočasových aktivít (CVČ, JŠ) 

našich žiakov ani v šk. roku 2021/2022 bez možných obmedzení a prípadných prerušení.  Je viac ako pravdepodobné, že hlavne 

v prvom polroku môže dôjsť k zníženiu počtu zrealizovaných hodín v danom mesiaci. Z finančných dôvodov však nebude možné 

poskytnúť vo všetkých prípadoch rodičom finančnú náhradu. Organizačné podmienky pre činnosť jednotlivých krúžkov a kurzov 

nebudú vždy rovnaké. Najdôležitejším kritériom bude obmedzenie prípadného rizika šírenia nákazy v danom krúžku, či kurze. 

V prípade tkzv. čiernej farby nášho okresu bude činnosť CVČ prerušená a činnosť JŠ bude pokračovať v dištančnej forme len 

v kurzoch pre žiakov 2. stupňa, pre žiakov 1. stupňa budú jazykové kurzy prerušené. 
 

1. Oslobodenie od povinnosti platby na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ a JŠ určených zriaďovateľom (viď 

smernica o financovaní CVČ a JŠ) za 1 mesiac vzniká žiakovi iba v prípade, že bola činnosť krúžku alebo jazykového kurzu 

prerušená riaditeľstvom školy na obdobie celého mesiaca.  
 

2. Ak žiak nebude navštevovať z rôznych osobných dôvodov (choroba, karanténa...) v danom mesiaci krúžok, alebo jazykový 

kurz, ktorého činnosť bude pokračovať ( tzn. nebude prerušená RŠ  na celý mesiac podľa bodu č.1) žiakovi nevzniká nárok na 

vrátenie platby.  
 

3. Rodič môže písomne odhlásiť žiaka najneskôr posledný deň v mesiaci, ale nárok na vrátenie platby žiakovi vzniká až za 

nasledujúci mesiac od podania odhlášky. Odhlásenie je potrebné urobiť vždy písomne vo forme oskenovanej podpísanej 

odhlášky, ktorú je potrebné doručiť emailom vedúcej CVČ (buckova@zspa.sk ) alebo JŠ (lazarova@zspa.sk ).  
 

4. Prihlásenie žiaka do CVČ a JŠ je na celé obdobie školského roka 2021/2022. Podpísanú prihlášku je potrebné doručiť do 

13.9.2021 osobne prostredníctvom tr.učiteľov, emailom vedúcej CVČ pani Bučkovej (buckova@zspa.sk) ,  alebo vedúcej JŠ 

pani Lázárovej (lazarova@zspa.sk) s prílohou skenu podpísanej prihlášky, prípadne v spolupráci s riaditeľstvom školy. 
 

5. Podmienkou pre prihlásenie žiaka do JŠ je odovzdanie prihlášky do 13.9.2021 a úhrada zápisného vo výške 7 € po potvrdení 

prijatia prihlášky vedúcou JŠ do 24.9.2021. Úhradu nerealizovať skôr ako nebude záväzné potvrdené otvorenie kurzu 

vedúcou JŠ. 
 

6. Pre činnosť CVČ je možné využiť aj v tomto šk.roku Vzdelávací poukaz, ktorý je potrebné odovzdať osobne spolu s prihláškou 

triednemu učiteľovi alebo  k prihláške zaslanej emailom/ do 13.9./  doručiť vzdelávací poukaz osobne triednemu učiteľovi 

alebo vedúcej CVČ do 17.9.2021.  
 

7. Začiatok činnosti CVČ a JŠ je naplánovaný od 27.septembra 2021. 
 

8. Platby je potrebné uhrádzať až po potvrdení začatia činnosti krúžku/kurzu vedúcou CVČ/JŠ:  

  

 do 24.9.2021 
 

zápisné na šk.rok  

do 10.10.2021  
 

za október 

do 10.11.2021 
za november a 
december 

Poznámka 

JŠ 7€ 6,70€ 2x 6,70€ = 13,40€ Platby za jednotlivé krúžky a kurzy   

CVČ 0 € 2€/     4€    /11€ 4€     / 8€     / 22 € budú v súlade s bodom č.2. 

  

   9. V prípade určenia pozitívneho výsledku na ochorenie COVID 19 u žiaka budú  vedením školy vyhľadávané všetky jeho  

„úzke“ kontakty v školskom prostredí - trieda, ŠKD, CVČ, JŠ . Všetkým žiakom , ktorí  s ním boli v úzkom kontakte 2 dni pred 

určením jeho „pozitivity“ na COVID 19 bude nariadená karanténa v trvaní 14 dní od posledného dňa, kedy boli spolu 

v kontakte (okrem RÚVZ určených výnimiek z karantény). 

 

Prosíme všetkých rodičov, aby k prihláseniu svojho dieťaťa na ponúkané  krúžky, alebo kurzy pristúpili iba v prípade  

súhlasu s obmedzenými podmienkami  ich realizácie.  Ďakujeme za pochopenie a prajeme úspešný školský rok 

2021/2022. Riaditeľstvo školy 
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