SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za CVČ pri ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach
za školský rok 2018/2019
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času
vypracovalo nasledujúcu správu.

1. Základné údaje – kontakty
Názov školského zariadenia: CVČ Slniečko ako súčasť ZŠ Kežmarská 28, Košice
Adresa školského zariadenia: Kežmarská 28, Košice
Vedúci školského zariadenia: RNDr. Milena Kačmarčiková
Email: skola@zskezmarska28.sk
Tel. kontakt: 055/642 34 91

2. Štatistické údaje o školskom zariadení k 31. 8. 2019
a) Pravidelná záujmová činnosť
Celkový počet detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ v záujmových útvaroch:
CVČ

Počet
detí do 5
rokov

Počet detí od 5 do 15 rokov
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt
v meste
mimo mesta
Košice
Košice

135

Počet detí
od 15 do 18
rokov

24

Počet
dospelých
od 18 rokov

47

0

Činnosť záujmových útvarov podľa zamerania:
Počet
Zameranie ZÚ
športové

záujmových
útvarov
3

výtvarné

1

matematické

5

počítačové

0

umelecké

1

jazykové

0

53
12
76
0
16
0

Spolu

10

157

1

členov

stretnutí

hodín

132
32
210
0
30
0

188
60
300
0
60
0

404

608

b) Ostatná činnosť
Počet účastníkov ostatných príležitostných a spontánnych činností v školskom roku 2018/2019
Prázdninová činnosť (vrátane leta 2019):

 2 x týždňový letný detský tábor
 celkový počet iných prázdninových aktivít: 2 x týždňové sústredenia venované futbalovým
aktivitám

3. Údaje o pedagogických zamestnancoch školského zariadenia:
pracovný
pomer

počet
zamestnancov zo ZŠ

počet
externých zamestnancov

TPP

0

0

na dohodu

6
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4. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti:
Matematika prevažne vážne 1. a 2., Matematika pre deviatakov – zameranie a hlavná náplň
krúžkov venovaná na rozvíjanie kompetencií v oblasti matematických zručností a gramotnosti.
Práca žiakov bola zameraná na prípravu rôznych matematických súťaží, riešenie hlavolamov
a rôznych zábavných matematicko-logických úloh.
Hravá matematika – úlohou je získať záujem o matematické poznatky, rozvoj logického
myslenia a tvorivosti, príprava na matematické súťaže. Netradičnými aktivitami – riešenie
hlavolamov, zápalkových hádaniek, krížoviek, rébusov, sudoku; hranie stolových logických hier
– Rummikup, Ubongo, Logik; skladanie Rubikovej kocky.
Divadielko "Z rozprávky do rozprávky" – žiaci sa venovali zdokonaľovaniu v technike
vedenia bábky. Svoje úsilie žiaci krúžku ukázali na Vianočnom predstavení pre rodičov a ŠKD,
záverečnom predstavení pre rodičov, pre deti z MŠ Kežmarská, v MC Terasáčik, prezentácia na
DOD a pre spolužiakov navštevujúcich ŠKD. Kratučkou rozprávkou zaujali a spestrili program na
Hviezdoslavovom Kubíne v CVČ.
Veselý štetec – priblížiť výtvarné techniky a činnosti. Záujem o výtvarné umenie podporili
návštevou Východoslovenskej galérie spojenou s workshopom.
Športové hry – zamerané na rozvoj vytrvalosti, obratnosti, rýchlosti, ohybnosti, hry zamerané
na rozvoj bežeckých schopností a na manipulačnú činnosť s loptou. Deti si vyskúšali bedminton,
vybíjanú, prehadzovanú, dodgeball, catchball.
Inline korčuľovanie - naučiť deti korčuľovať, viesť ich k zúčastňovaniu sa na súťažiach
organizovaným rýchlokorčuliarskym zväzom.
Šachový krúžok Na krúžku sa deti učili rôznym herným situáciám a spôsobom uvažovania.
Deti boli oboznámené so spôsobmi matových postupov, strategickým plánovaním
a jednoduchými koncovkami. U detí sa rozvíjalo predvídanie, aby sa naučili konať až po
premyslení. Využívali svoje originálne nápady pri cvičnej hre a niektorí viac odvážny sa
zúčastňovali aj šachových turnajov určených pre deti.
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5. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie a stručná
charakteristika:
Krúžok - Divadielko "Z rozprávky do rozprávky" - žiaci predviedli interpretácie rozprávok
pred všetkými oddeleniami ŠKD v decembrovom a júnovom termíne.
Stalo sa už tradíciou, že 1. júna počas MDD vedúci krúžkov so svojimi žiakmi prezentujú
svoju celoročnú snahu pred svojimi spolužiakmi a rodičmi. V tento výnimočný deň sa veľmi
ochotne zapájajú do týchto aktivít aj ostatní žiaci.
Šachový krúžok bol ukončený turnajom o pohár CVČ Slniečko, na ktorom štartovalo 18 detí
od prvého po piaty ročník základných škôl. Na turnaji sa zúčastnili traja žiaci z krúžku, ktorí podali
bojovný výkon.

6. Priestorové a materiálno - technické podmienky školského zariadenia:
Počas školského roka 2018/2019 využívali vedúci krúžkov so svojimi žiakmi priestory našej
školy - triedy, veľkú a malú telocvičňu.
Využívali osobné počítače s nainštalovaným vhodným softvérom, s prístupom na online
stránky s vhodnými úlohami a dataprojektor s vizualizérom.
Okrem školského vybavenia navštívili priestory Steel parku, Lego herne v CVČ
Orgovánová, SteamFactory v OC Optima, golfové ihrisko v rekreačnom areáli na Bankove,
V školskom roku 2018/2019 pracovali ešte krúžky vedené pedagógmi, ktoré patrili pod
základnú školu.
P.č.

Meno

Názov krúžku

Počet detí

1.

M. Čižmárová

Netradičné materiály

13

2.

D. Kudlovská

Žiacka školská rada

15

3.

Ľ. Macháčová

4.

S. Mižáková

Matematika prevažne
vážne III
Žiacka školská rada

5.

S. Mižáková

L´ amitie

28

6.

R. Škvarek

Volejbal 5.-6. roč.

24

7.

T. Zagorová

Ľudové tance a piesne

24

8.

J. Szászová

Taliančina

28

9.

Ž. Ištvanova

Volejbal 7.-9. roč.

14

Futbalový krúžok

36

Spolu

195

10. R. Nagy

13

7. Záver
Žiaci dostali ponuku krúžkov hlavne v oblasti športového, umeleckého a kultúrneho vyžitia.
Na nich sa venovali hlavne rozširovaniu svojich vedomostí, zručností a talentu. Matematické
krúžky slúžili hlavne na prípravu žiakov v ich študijnej oblasti.
Spracovala: PaedDr. Jana Lacová
V Košiciach, dňa 1.7.2019
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