ŠKOLSKÝ PORIADOK Centra voľného času ako súčasti Gymnázia sv. Moniky v
Prešove
1. Riaditeľ Centra voľného času ako súčasti Gymnázia sv. Moniky v zmysle zákona NR
SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Deklarácie práv dieťaťa, Listiny
základných práv a slobôd vo vzťahu k členom centra, vychovávateľom a ostatným
zamestnancom školského zariadenia a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času a stredisku
odbornej praxe a ďalšej súvisiacej legislatívy, vydáva tento školský poriadok pre
Centrum voľného času ako súčasti Gymnázia sv. Moniky v Prešove (ďalej len „CVČ“).
2. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na
rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní
návykov užitočného využívania ich voľného času. Výchovno-vzdelávaciu činnosť CVČ
uskutočňuje na báze uspokojovania záujmov, potrieb a rozvoja talentu detí a ostatných
zúčastnených osôb na základe dobrovoľnosti vo všetkých oblastiach našej činnosti
(vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy
a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu, turistiky,
jazykového vzdelávania a rekreačnej činnosti) s celoročnou pôsobnosťou a to na úseku
jazykovom, technickom, estetickom a športovom.
I. Všeobecné ustanovenia
1. Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, organizačným
zabezpečením akcie a vydanými platnými propozíciami, ktoré je povinný rešpektovať
každý člen záujmovej činnosti a každý pedagogický zamestnanec.
2. V jeden deň záujemca môže absolvovať viac druhov záujmovej činnosti v CVČ. Po
skončení aktivít odchádza z priestorov určených na záujmovú činnosť individuálne
(alebo podľa dohody) a v priestoroch sa zbytočne nezdržuje.
3. Výchovno-vzdelávací proces je organizovaný v učebniach, telocvičniach, ihriskách,
športových areáloch a pod..
4. Na nácvikoch a športových podujatiach sa používa oblečenie a obuv, resp. cvičný úbor
podľa pokynov vedúceho.
5. Ak záujemcovia prídu na činnosť vo väčšom časovom predstihu, trávia čas podľa
svojho uváženia, ale tak, aby nenarúšali výchovno-vzdelávací proces. Zdržiavať sa
môžu na chodbe pred učebňami.
6. Zamestnanci CVČ nezodpovedajú za dieťa mimo priamej činnosti CVČ pred jej
začiatkom a po jej skončení.
7. Za bezpečnosť detí a zúčastnených osôb na pravidelnej záujmovej činnosti zodpovedá
vedúci ZÚ.
8. Po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu účastník zanechá svoje miesto patrične
upravené.
9. Za dlhodobú neospravedlnenú neúčasť na činnosti alebo neuhradenia poplatku v zmysle
Smernice o výške finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centre
voľného času ako súčasti Gymnázia sv. Moniky môže byť účastník vylúčený z CVČ.
10. Na súťažiach, výletoch, exkurziách, táboroch a pod. platia špecifické predpisy,
s ktorými je účastník oboznámený na začiatku podujatia.
11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pravidelnej záujmovej činnosti sa neplatí ak
plnoletý účastník alebo zákonný zástupca neplnoletého účastníka písomne požiada

zriaďovateľa CVČ o zníženie alebo odpustenie príspevku a predloží doklad, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávke v hmotnej núdzi.
II. Pravidelná záujmová činnosť
Organizácia záujmových útvarov, súborov a klubov:
1. Pravidelná záujmová činnosť sa začína spravidla 1. októbra a končí spravidla 30. júna
v príslušnom školskom roku.
2. Prebieha spravidla v popoludňajších a večerných hodinách najneskôr do 18.00 hod.
podľa rozvrhu hodín v príslušnom školskom roku formou jednohodinových
a dvojhodinových stretnutí spravidla týždenne jedenkrát. Jedna vyučovacia hodina trvá
60 minút (v tom je aj prestávka). Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa
náročnosti vedúci ZÚ.
3. Členom záujmového útvaru, klubu sa stáva osoba, ktorá odovzdá vyplnenú prihlášku
spolu so žiadosťou, podpísanú rodičom alebo zákonným zástupcom (žiadateľ nad 18
rokov podpisuje sám za seba).
III. Príležitostná záujmová činnosť
Organizácia jednorázových podujatí:
1. Na jednorázových podujatiach sa činnosť realizuje podľa vopred schváleného
organizačného zabezpečenia vo vopred stanovenom termíne a dohodnutom čase,
zverejnenom pre členov záujmových útvarov, klubov a ostatných záujemcov na
propagačných plochách CVČ.
Činnosť počas školských prázdnin:
1. Je realizovaná formou prímestských táborov alebo jednorázových podujatí.
Uprednostnení sú záujemcovia, ktorí počas školského roka navštevujú ZÚ CVČ.
IV. Práva a povinnosti v CVČ
Každý účastník pravidelnej záujmovej činnosti má právo na:
1. ochranu zdravia a bezpečnosti pri činnosti (na začiatku školského roka je oboznámený
vedúcim ZÚ o BOZP a PO).
2. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu v súlade s psychohygienickými zásadami
3. poskytnutie kvalitnej záujmovej činnosti pri dodržaní pedagogických zásad
a príslušných právnych noriem
4. v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a nebyť za svoj
názor trestaný
5. byť informovaný o činnosti CVČ a využívať členské výhody
6. predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie záujmovej činnosti CVČ
7. obrátiť sa na vedúceho ZÚ a riaditeľa ak má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv
8. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému
a sexuálnemu násiliu
10. osoba so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jej potrebám
11. pri úraze alebo nevoľnosti na poskytnutie prvej pomoci, pri vážnejšom úraze na
lekársku pomoc. Na ošetrenie ho sprevádza pedagogický zamestnanec alebo rodič,

zákonný zástupca. Každý úraz zapíše vedúci ZÚ, ktorý ho zistil do zošita – evidencia
pracovných úrazov.
Každý účastník pravidelnej záujmovej činnosti má povinnosť:
1. platiť členské príspevky v stanovených termínoch
2. osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti,
tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný a plniť
pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov CVČ
3. chrániť svoje zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, slušne sa správať
a kultúrne sa vyjadrovať
4. šetriť zariadenie CVČ, chrániť ho pred poškodením, šetriť energiou a vodou,
hospodárne zaobchádzať s majetkom CVČ a učebnými pomôckami
5. byť v CVČ vhodne a čisto oblečený, upravený a podľa pokynov prezutý
6. ospravedlniť svoju neprítomnosť
Účastníkom na výchovno-vzdelávacej činnosti je zakázané:
1. fajčiť v priestoroch a pri činnostiach CVČ
2. prinášať na činnosť predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
3. prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky
4. prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu
5. hrať hazardné hry v priestoroch CVČ
6. znečisťovať steny, ničiť zariadenia v učebniach a sociálnych zariadeniach
7. spôsobovať škody na inventári a zariadení CVČ. Škody spôsobené úmyselne alebo
z nedbalosti odstráni dieťa alebo zákonný zástupca, prípadne uhradí škodu.
Každý zákonný zástupca účastníka pravidelnej záujmovej činnosti má právo:
1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali účastníkom CVČ informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Školského zákona č. 245/2008 Z.z..
2. oboznámiť sa s výchovným programom a školským poriadkom CVČ
3. vyjadrovať sa k výchovnému programu CVČ prostredníctvom jeho školskej rady
4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
Každý zákonný zástupca účastníka pravidelnej záujmovej činnosti je povinný:
1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom CVČ
2. dbať na sociálne a kultúrne zázemia dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby
3. informovať CVČ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania
4. ospravedlniť neprítomnosť, ktorá trvá viac ako dve neprítomnosti na ZÚ
V. Vznik a ukončenie členstva
Vznik členstva:
1. členom pravidelnej záujmovej činnosti v príslušnom školskom roku sa môže stať dieťa
a iná osoba vo veku do 30 rokov, na základe odovzdania prihlášky so žiadosťou do
konkrétneho ZÚ do 15. septembra a uhradí poplatok podľa Smernica o výške
finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centre voľného času ako

súčasti Gymnázia sv. Moniky Ukončením členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie
členského príspevku.
Zánik členstva:
1. riaditeľ CVČ môže ukončiť členstvo plnoletému účastníkovi na jeho vlastnú žiadosť,
dieťaťu do 18 rokov na žiadosť zákonného zástupcu
2. vylúčením účastníka pre závažné porušenie školského poriadku
3. po neuhradení poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
4. za čin, za ktorý bol trestne stíhaný a právoplatne odsúdený
VI. Opatrenia vo výchove
1. pochvala vedúcim ZÚ:
- za výborné výsledky
- za vzornú dochádzku
- za príkladné slušné správanie
2. pochvala riaditeľom CVČ:
- za úspešnú reprezentáciu – na návrh vedúceho ZÚ
Udeľuje sa písomne, spravidla na konci školského roka.
Všetky opatrenia vo výchove, ktoré budú udelené neplnoletým deťom oznámi riaditeľ CVČ
ich zákonným zástupcom.
VII. Záverečné ustanovenie
1. Tento školský poriadok platí pre všetkých návštevníkov CVČ od 9. mája 2018.

RNDr. Pavol Petrovský
riaditeľ Gymnázia sv. Moniky

