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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za CVČ pri ZŠ 

 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 výchovno-

vzdelávacej 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: Centrum voľného času Oáza ako súčasť základnej školy 

Adresa školského zariadenia: Hroncova 23, 040 01 Košice 

Vedúci školského zariadenia: Mgr. Martin Fazekaš 

Email:    zs@zshronke.edu.sk, zastupca.zshroncova@gmail.com 

Tel. kontakt:   +42155/633 21 89, +421904 474 728 

 

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 Počet detí     

od 15 do 18 

rokov 

Počet 

dospelých     

od 18 rokov 
Trvalý pobyt 

v meste Košice 

Trvalý pobyt 

mimo mesta 

Košice 

CVČ pri ZŠ 

Hroncova 23, 

Košice 

0 204 43 9 0 

      

Činnosť záujmových útvarov podľa zamerania: 

Zameranie ZÚ 

Počet 

záujmových 

útvarov 
členov stretnutí hodín 

oddelenie umenia a kultúry 5 93 151 302 

oddelenie jazykov 7 101 213 426 

oddelenie informatiky 1 19 32 64 
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oddelenie telovýchovy a športu 4 81 122 244 

Spolu                                                  
17 294 441 878 

 

b) Ostatná činnosť  

 
Počet účastníkov ostatných príležitostných a spontánnych činností v školskom roku 2018/2019 

 
Príležitostná záujmová činnosť:          

• celkový počet ostatných príležitostných podujatí pre deti a mládež: 46 

 
Prázdninová činnosť (vrátane leta 2019): 

• celkový počet táborov, z toho letných:  2/1      

• celkový počet iných prázdninových aktivít: 0 

      
     

3. Údaje o pedagogických zamestnancoch školského zariadenia: 
 

pracovný 

pomer 
počet 

zamestnancov zo ZŠ 

počet 

externých zamestnancov  

TPP 7 1 

na dohodu 0 3 

 

 

3. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 

 

I. polrok 
Podujatie Záujmový útvar Zodpovedný pedagóg 

Futbal je šport – šport je 

zdravie 

Futbalový p. Tenkach 

Hovorme o jedle Počítačovo-tabletový Mgr. Michalcová 

Halloweenska noc v škole Ja som malý remeselník p. Lukačínová 

Najkrajší sen – výtvarná 

súťaž 

Šikovníček s Luckou p. Takáč Bartová 

Vianočná výzdoba Šikovníček s Luckou 

Farbička 

p. Takáč Bartová 

Mgr. art. Thíry 

Vianočné trhy na Hroncovej Farbička 

Šikovníček s Luckou 

Mgr. art. Thíry 

p. Takáč Bartová 

Kuriér z Hroncovej Počítačovo-tabletový Mgr. Michalcová 

Fotografovanie školských 

podujatí 

Počítačovo-tabletový Mgr. Michalcová 

 

II. polrok 
Podujatie Záujmový útvar Zodpovedný pedagóg 

Valentínska diskotéka  Farbička Mgr. art. Thíry 

Fíííha – jarný prímestský 

tábor 

Počítačovo-tabletový Mgr. Michalcová 
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Zdravé mesto Košice Šikovníček s Luckou p. Takáč Bartová 

Fullova ruža Šikovníček s Luckou p. Takáč Bartová 

Moje mesto Šikovníček s Luckou p. Takáč Bartová 

Futbal to je hra Futbalový p. Tenkach 

HroncoLand všetky všetci 

 

4. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie 

a stručná charakteristika: 
 

Hovorme o jedle – súťažno-vzdelávací projekt Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o., 

Bratislava – október 2018 

Záložka do knihy spája školy – celoslovenský projekt – školské partnerstvá – Slovenská 

pedagogická knižnica, Bratislava – október 2018 

Ušká plné príbehov – celomestský projekt – deti zo ZŠ čítajú deťom z MŠ – Úlet n. o., Košice – 

jún 2019 

 

5. Priestorové a materiálno - technické podmienky školského zariadenia: 

 
Centrum voľného času pri Základnej škole, Hroncova 23, Košice realizuje svoju činnosť 

v priestoroch Základnej školy, Hroncova 23, Košice – kmeňové triedy, odborné učebne, 

telocvičňa, multifunkčné ihriská, školská záhrada. Materiálno-technické podmienky sa zlepšujú, 

nakoľko sa zvýšil záujem o záujmové útvary v centre voľného času, bolo potrebné doplniť 

niektoré didaktické pomôcky a zakúpiť materiál na záujmové útvary v oblasti umenie a kultúra -  

tvorivé dielne, keramický krúžok a iné.  

 

6. Záver 
 

Činnosť Centra voľného času pri základnej škole, Hroncova 23 v Košiciach hodnotíme veľmi 

pozitívne. Výchovno-vzdelávací proces vo všetkých záujmových útvaroch dosahuje výborné 

výsledky, je na vysokej úrovni. Opäť sa nám podarilo v priebehu niekoľkých mesiacov pripraviť 

nový vizuál a koncepciu centra a dosiahli sme tak zvýšený záujem zo strany žiakov o naše 

záujmové útvary, je naďalej potrebné zvyšovať povedomie o záujmových útvaroch v našom 

zariadení prostredníctvom dostupných médií, sociálnych sietí a webu školy.  

Ďakujem všetkým pedagogickým a výchovným zamestnancom školy za dobre odvedenú prácu 

v CVČ v školskom roku 2018/2019, žiakom za aktivitu, reprezentáciu a šírenie dobrého mena 

CVČ i školy. 

 

 

Spracoval: Mgr. Martin Fazekaš – zástupca riaditeľky školy 

Schválila: Mgr. Klára Dziaková – riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 28.06.2019      podpis riaditeľky školy 

 

 


