
 
Centrum voľného času pri ZŠ, Ľutina 

 
Štatút CVČ 

 

V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo : CD-2009-  

24817/15110-1:917 zo dňa 13.5.2009 sa s účinnosťou od 1.9.2009 súčasťou Základnej školy,  

Ľutina 4 stáva Centrum voľného času, Ľutina 4 (Dodatok 1/2009 k zriaďovacej listine ZŠ).  

 

Čl. I. 

POSTAVENIE 

 

1. Činnosť CVČ sa riadi vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306 / 2009 Z.z. z 15. júla 2009 .  

2. Poslaním CVČ je zabezpečovať výchovno –vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich  

voľnom čase.  

3. Sídlom CVČ je Základná škola, Ľutina 4.  

4. Štatutárnym zástupcom je riaditeľ ZŠ, pri ktorej je CVČ zriadené.  

5. CVČ plní, spoločne s rodinou a ostatnými výchovnými činiteľmi, výchovno- vzdelávaciu     

funkciu. Rozhodujúcim kritériom v činnosti centra sú záujmy a potreby detí.  

 

Čl. II. 

ZRIAĎOVATEĽ 

 

1. Zriaďovateľom CVČ je obec Ľutina.  

2. Zriaďovateľ schvaľuje štatút, organizačný poriadok a rámcový plán centra.  

3. Zriaďovateľ, podľa možností, vytvára potrebné materiálno-technické podmienky pre CVČ a                   

stará sa o jeho majetok.  

4. Zriaďovateľ vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť, kontroluje dodržiavanie všeobecne   

záväzných predpisov, hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami centra.  

 

Čl. III. 

POSLANIE 

 

1. Poslaním CVČ je vytváranie podmienok pre naplnenie voľného času detí. Formovať u nich 

návyky na racionálne využitie voľného času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu 

duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu a tvorivosti.  



2. CVČ organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, relaxačnú a spontánnu činnosť mimo  

vyučovania pre deti. Vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času.  

 

3. Centrum spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami, občianskymi združeniami, 

nadáciami a inými neziskovými organizáciami, ktoré sa zaoberajú činnosťou pre deti a mládež .  

 

4. Činnosť centra je postavená na individuálnej práci interných, externých a dobrovoľných 

pracovníkov. Všetci by mali garantovať výsledky svojej práce a budovať prestíž centra.  

 

Čl. IV. 

ČINNOSŤ A ÚLOHY 

 

1. Činnosť CVČ sa riadi ročným rámcovým plánom.  

2. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje prostredníctvom:  

 

    · pravidelnej záujmovej činnosti  

    · príležitostnej činnosti  

    · spontánnej činnosti  

    · nepravidelnej záujmovej činnosti  

    · prázdninovej činnosti  

    · poskytovania informačného servisu v rôznych oblastiach vzdelávania a využitia  

      voľného času detí  

 

Úlohy centra 

 

Úlohou centra je poskytnúť deťom v priebehu celého roka kvalitnú záujmovú činnosť mimo 

vyučovania a počas prázdnin. Je potrebné voliť a využívať také formy a metódy práce, ktoré sú 

pre rozvoj osobnosti mladého človeka užitočné a prospešné.  

 

Čl. V. 

ORGANIZÁCIA 

 

1. Činnosť centra zabezpečuje vychovávateľ, interní, externí a dobrovoľní pracovníci.  

2. Centrum sa člení na záujmové útvary. 



3. Práca v týchto útvaroch je založená na báze dobrovoľného zápisu a mesačného poplatku, ktorý 

uhradí zákonný zástupca dieťaťa.  

4. Otázky vnútornej organizácie CVČ a vzájomné vzťahy organizačných jednotiek upravuje 

vnútorný poriadok školy, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.  

 

Čl. VI. 

RIADENIE 

 

1. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce školy na príslušný školský rok.  

2. Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť.  

3. Vedúci CVČ schvaľuje organizačný poriadok, rámcový plán činnosti a plán letnej činnosti.  

4. Vedúci CVČ určuje pracovnú náplň pracovníkom a hmotnú zodpovednosť vychovávateľom za 

zverený majetok.  

5. Vedúci CVČ zodpovedá za odbornú a pedagogickú úroveň centra a za dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a noriem centra  

6. Vedúci CVČ určuje spôsob organizácie práce a je zaň zodpovedný  

7. Vedúci CVČ určuje pracovné podmienky a rozhoduje o funkčnom a pracovnom zaradení 

pracovníkov centra. Určuje taktiež výšku odmien za výchovnú prácu a ostatnú činnosť v súlade s 

poslaním a cieľmi centra.  

 

Čl. VII. 

PORADNÉ ORGÁNY 

 

1. Poradnými orgánmi centra sú: pedagogická rada, Rada školy  

2. Poslaním poradných orgánov centra je poskytovať odbornú pomoc v činnosti centra a 

prispievať k vylepšenie jeho činnosti.  

 

Čl. VIII. 

HOSPODÁRENIE 

1. Hospodárenie CVČ je súčasťou školy. Centrum hospodári so získanými finančnými 

prostriedkami podľa platných zákonov a predpisov.  

2. Poplatky za členstvo sa uhrádzajú na základe všeobecne záväzného nariadenia obce vo výške 

2,03% životného minima.  

3. Mesačný príspevok je vo výške 1,66 € a uhrádza sa v dvoch polročných splátkach. Deti v 

hmotnej núdzi sú od poplatkov oslobodené.  



Čl. IX. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Pracovníci CVČ, externí, interní a dobrovoľní spolupracovníci, ktorí pracujú s deťmi, 

zodpovedajú za ich bezpečnosť v rámci všeobecne platných nariadení.  

2. Štatút sa môže so súhlasom zriaďovateľa dopĺňať ustanoveniami, ktoré si vyžiadajú zmeny v 

organizácii a činnosti CVČ.  

 

ZÁVERČNÉ USTANOVENIE 

 

Štatút CVČ pri Základnej škole, Ľutina 4 nadobudol platnosť 1. septembra 2009.  

Za zriaďovateľa: Vladimír Lelovský, starosta obce  

Za ZŠ : Mgr. Anna Timurová, vedúca CVČ 

 


