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Organizácia školského roka 2018/19 

 

- Školský rok 2018/19  začína 1. septembra 2018 .  

- Záujmová činnosť v Centre voľného času (prvé schôdzky, na základe prihlásených detí a mládeže) začína od 1. 

októbra 2018 a realizuje podľa schváleného rozvrhu práce. 

- Zápis na pravidelnú záujmovú činnosť bude prebiehať do 15. septembra 2018, prihláškou na krúžok/klub. 

 - Zápis do CVČ na rôznorodé činnosti prebieha počas celého školského roka, prihláškou. 

 - Pravidelná činnosť záujmových krúžkov končí 31. mája 2019. V priebehu júna 2018 sú organizované exkurzie, 

výlety, doplnková činnosť záujmových útvarov.  

- V priebehu júna 2019 sú organizované exkurzie, výlety, príležitostné podujatia ako doplnková činnosť záujmových 

útvarov a príprava prázdninovej činnosti. 

- Vzdelávací poukaz obdrží žiak v škole do 10. septembra 2018, zákonný zástupca rozhodne o jeho zaevidovaní na 

záujmovú činnosť. Poukaz  je potrebné doručiť  do CVČ najneskôr do 23. septembra 2018.  

- Zápis do CVČ na rôznorodé činnosti prebieha počas celého školského roka, prihláškou.  

- Forma úhrady za krúžok v CVČ je bankovým prevodom na číslo účtu mesta Komárno  

Variabilné číslo : číslo krúžku a špecifické číslo : poradové číslo člena ZÚ 

do poznámky uviesť priezvisko a názov krúžku.  

- Poplatok rodič uhradí až po rozhodnutí o prijatí za člena krúžku. Výška poplatku je stanovená podľa schváleného 

VZN mesta Komárno. 

- Členské poplatky za krúžok za  1.polrok je nutné uhradiť do 15.10.2018 (október – január ) 

- Členské poplatky za krúžok za  2 .polrok je nutné uhradiť do 15.2.2019  ( február – máj ) 

__________________________________________________________________________________ 

Centrum voľného času Komárno v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a s vyhláškou MŠ 

SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku 

ponúka pre deti a mládež:  

1. pravidelnú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch,  

2.príležitostnú záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a 

zručností získaných v škole,  

3.prázdninovú činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností záujmových útvarov a 

krátkodobých podujatí,  

4.organizovanie voľno časových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum,  

5.spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré 

nenavštevujú centrum. 

Mgr.Erika Sokolová 

riaditeľka CVČ Komárno 
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Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019 

 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 30. október 2018 

(utorok) 

31. október - 2. november 
2018  

5. november 2018 

(pondelok) 
vianočné 21. december 

2018 

(piatok) 

 27. december 2018 - 

 7. január 2019 

 8. január 2019 

 (utorok) 
polročné 31. január 2019 

(štvrtok) 

 1. február 2019 

 (piatok) 

 4. február 2019 

 (pondelok) 

jarné 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

15. február 2019 

(piatok) 

 18. február -  22. február   

 2019 

 25. február 2019 

 (pondelok) Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

22. február 2019 

(piatok) 

 25. február - 1. marec    

 2019 

 4. marec 2019 

 (pondelok) 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

1. marec 2019 

(piatok) 

 4. marec - 8. marec 2019  11. marec 2019 

 (pondelok) 

veľkonočné 17. apríl 2019 

(streda) 

 18. apríl - 23. apríl 2019  24. apríl 2019 

 (streda) 
letné 28. jún 2019 

(piatok) 

 1. júl - 31. august 2019  2. september 2019 

 (pondelok)   
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