
                                          Centrum voľného času pri ZŠ, Ľutina  

 

 

                                                          Školský poriadok  

                                                       Centra voľného času 

  

                                                                   Čl. 1  

 

                                                       Úvodné ustanovenie  

 

1.  Centrum voľného času pri Základnej škole Ľutina (ďalej len „CVČ“) bolo zriadené obcou Ľutina         

dňa 1.9.2009 v súlade s rozhodnutím MŠ SR číslo: CD-2009-24817/15110-1:917 zo dňa     

13.5.2009 a vyhláškou MŠ SR č. 351/1994 o školských strediskách záujmovej činnosti, ktorá je  

vykonávacím predpisom zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení 

neskorších predpisov súčasťou školy.  

2.  Slúži žiakom školy, ale aj žiakom z iných škôl a lokality, kde škola pôsobí.  

3. CVČ sa zriaďuje podľa záujmu žiakov a rodičov a umožňuje tak deťom a mládeži užitočné 

využívanie voľného času po vyučovaní a v čase voľna.  

 

 

                                                                 Čl. 2  

 

                                              Organizácia a riadenie CVČ  

 

1.  Činnosť CVČ riadi riaditeľ školy. Riaditeľ zodpovedá za koncepciu, činnosť a hospodárenie.   

2.  Činnosť CVČ organizuje vedúci CVČ, ktorého menuje riaditeľ školy.  

3. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť realizujú učitelia a externí pracovníci v 

súlade s plánom činnosti .  

4. Štruktúra, zameranie a počet záujmových útvarov sa určuje podľa počtu žiakov prihlásených na 

pravidelnú dochádzku, ich záujmu, želaní a návrhov s prihliadnutím na finančné a materiálno-

technické možnosti.  

 

 

                                                                 Čl. 3  

 

                                    Prevádzka CVČ a zaraďovanie žiakov  

 

1.  CVČ je prevádzkované počas celého kalendárneho roka v mimovyučovacom čase. Centrum môže 

byť v prevádzke aj počas dní pracovného pokoja, v čase prázdnin, podľa formy uskutočňovanej 

aktivity. Počas školských prázdnin je činnosť podmienená záujmom detí o denné tábory alebo 

organizovaním pobytových táborov. Na uskutočnenie aktivity je potrebný dostatočný počet žiakov.  

2. Žiak sa do CVČ prijíma na dobu neurčitú na základe písomnej žiadosti podanej jeho zákonným 

zástupcom najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka.  



3.  Žiak môže byť trvale odhlásení z CVČ len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

4.  Poplatky za CVČ sú stanovené platným nariadením zriaďovateľa. 

                                                                 Čl. 4  

 

                                         Výchovno-vzdelávacia činnosť  

 

1.  Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého 

a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej 

činnosti mimo školy.  

2.  Oddychový a rekreačný charakter činnosti sa uskutočňuje príslušnými formami tak, aby umožnili 

žiakom čo najviac voľného času tráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a poskytovali 

možnosti ich telesného rozvoja.  

3.   Priama výchovná práca vo vyššie uvedených činnostiach sa prevádza:  

    -     pravidelne (krúžková činnosť v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými     

          poskytovateľmi),  

- príležitostne (jednorazové, pravidelne sa opakujúce podujatia, súťaže, odborné sústredenia, 

exkurzie),  

- individuálne (vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným žiakom),  

- spontánne (priebežná ponuka podľa dopytu a záujmu žiakov),  

- aktívne (aktívna účasť žiaka na plnení úloh),  

- reprezentačne a súťažne (súťaženie, reprezentovanie, mobilita žiakov, výmena skúseností, 

projektovanie, spolupráca). 

4. V rámci činnosti sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia.  

5. Na záujmovú a rekreačnú činnosť CVČ sa využíva aj materiálna a technická základňa školy, 

najmä špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy a didaktické pomôcky.  

6. Na športovú a záujmovú činnosť CVČ sa využívajú finančné prostriedky RZ a časť finančných 

prostriedkov z poplatkov CVČ.  

7.  Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút.  

8.  O účasti žiakov vedie vedúci záznam v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo ZÚ. 

9.  Počas pobytu v CVČ je žiak povinný:  

     -    dodržiavať pokyny svojho vyučujúceho a riadiť sa jeho usmerňovaním,  

     -    dodržiavať hygienické zásady,  

     -    dodržiavať bezpečnostné pravidlá školy,  

     -    správať sa slušne k spolužiakom, vyučujúcim,  

     -    dodržiavať školský poriadok,  

     -  chrániť majetok školy, pričom úmyselne spôsobenú škodu na majetku je povinný uhradiť 

zákonný zástupca. 

 

 

 

 

 

                                                                      



                                                                     Čl. 5  

 

                                                          Dochádzka žiakov  

 

1. Za príchod a odchod žiaka zo CVČ zodpovedajú zákonní zástupcovia žiaka. Prípadné trvalé 

odhlásenie z pravidelnej dochádzky dieťaťa zo CVČ oznámi zákonný zástupca písomne a včas.  

2. Každú neprítomnosť žiaka v CVČ je jeho zákonný zástupca povinný ospravedlniť písomne ihneď 

po príchode žiaka do CVČ.  

3. Záujmové vzdelávania sa považuje za poskytnuté aj v prípade ospravedlniteľnej neprítomnosti 

žiaka. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa považuje najmä 

choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na súťažiach. 

 

                                                                     Čl. 6  

 

                                            Starostlivosť o bezpečnosť žiaka  

 

1. Za bezpečnosť žiakov v CVČ zodpovedá od príchodu do CVČ až do odchodu z neho vedúci 

záujmového útvaru. 

2.  Za žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania, ale do CVČ sa nedostavil, vedúci ZÚ nezodpovedá.  

3.  Pri hrách a iných činnostiach je vyučujúci povinný poučiť žiakov o bezpečnosti.                            

4.  Pri činnostiach organizovaných mimo objektu CVČ môže mať vyučujúci zverených najviac 25 

žiakov, pričom písomne oboznámi rodičov s plánovanou akciou a vyžiada si ich písomný súhlas.     

5.  Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho 

zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.                                         

6.  Ak zistí vyučujúci alebo vedúci ZÚ u žiaka príznaky zhoršenia fyzického stavu (nevoľnosť, 

teplotu a pod.), upovedomí o tom ihneď jeho zákonných zástupcov.                                                    

7.  V prípade úrazu poskytne vyučujúci prvú pomoc, oznámi úraz vedeniu školy a vyhotoví o ňom 

záznam.                                                                                                                                                   

8.  Nosenie drahých predmetov do CVČ a predmetov ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť je 

zakázané.                                                                                                                                                

9.   Žiak je povinný mať v CVČ hygienické vrecko a náhradnú obuv na prezutie.                              

10. Topánky a vrchný odev si žiaci ukladajú v určenej šatni. Prípadnú stratu hlási žiak svojmu 

vyučujúcemu.                                                                                                                                       

11.  Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, obuv a pod.) 

označené pre prípad odcudzenia.                                                                                                          

12.  Z miesta konania podujatia môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu 

zákonného zástupcu žiaka.  

                

                                                                     Vypracovala: vedúca CVČ Mgr. A. Timurová  

                                                                     Schválil: riaditeľ ZŠ Mgr .J. Sciranka 

 


