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4. Pedagogická porada  

 
Vyhodnotenie úloh za december: úlohy splnené 

 

 

Úlohy na január: 
 

Úloha č.1  

Záujmová činnosť a aktivity za jednotlivé krúžky podľa mesačného plánu vedúcich 

ZÚ za január (poslať pár viet o aktivite ak ste robili + fotografie, prípadne ak ste sa 

zapojili do nejakého projektu)  

 

Úloha č.2  

Financovanie na detí od 1.1.2013 ide z obcí, kde má dieťa trvalý pobyt. V zmysle 

VZN o určení výšky dotácie pre SCVČ schváleného Obecným zastupiteľstvom budú 

obce financovať náklady na záujmové vzdelávanie detí podľa trvalého pobytu detí a 

to 1/12 mesačne na každé dieťa.  

Bohužiaľ niektoré obce, z ktorých žiaci navštevujú naše zariadenie finančné 

prostriedky nechcú poskytnúť i keď na ne obec do rozpočtu dostala. 

Finančné prostriedky nám zatiaľ schválilo mesto Hriňová, Detva, S. Lazy, V. H. 

Kalinka a od ostatných obcí sme odpoveď na našu žiadosť nedostali.  

Ak obce nepridelia finančné prostriedky môže byť dieťa z krúžku vylúčené, alebo sa 

rodič môže ísť informovať na vedenie obce, prečo jeho dieťaťu neboli pridelené 

finančné prostriedky na záujmovú činnosť, keď do rozpočtu obce prišli.  

 

Úloha č.3 

Prosím vedúcich krúžkov, aby mi nahlasovali všetky zmeny v súvislosti so svojim 

krúžkom - zmenu konania miesta a času krúžku, dôvod zmeny, odsťahovanie sa žiaka 

a ja následne musím informovať príslušnú obec, ktorá prispela na záujmovú činnosť 

(viď rozvrh na www.scvcdetva.sk) 

 

Úloha č.4 

Na základe nových zmlúv od 1.1.2013 prosím o dodržanie počtu dohodnutých hodín, 

aby za celý školský rok dieťa absolvovalo najmenej 60 hodín /VP/, aj keď obec 

nedala na dieťa finančné prostriedky. 

 

Úloha č.5 

Ak dieťa, ktoré navštevuje Váš krúžok a chce prejsť do iného v rámci SCVČ, treba v 

triednej knihe zapísať dátum zmeny  a do ktorého krúžku nastúpilo k dátumu zmeny 
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a tiež do triednej knihy , kde začne krúžok navštevovať napíše nový vedúci dátum 

zmeny a z ktorého krúžku prišiel. 

 

Úloha č.6 

Za  vzdelávací poukaz musí dieťa absolvovať 60 hodín /školský rok/. 

Aj keď obce nedajú finančné prostriedky na tieto deti , musia zostať v krúžku, lebo 

ináč by sme museli tieto prostriedky v septembri vracať na MŠ. 

 

 
 


