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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za CVČ pri ZŠ Park Angelinum 8, KE 

 za školský rok 2019/2020 
 

 

          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: CVČ pri ZŠ Park Angelinum, Košice 

Adresa školského zariadenia: Park Angelinum 8, 040 01 Košice 

Vedúci školského zariadenia: Mgr. Renáta Brédová 

Email: zspa@zspa.sk 

Tel. kontakt: 055/633 54 30, 0910/897 648 

 

2. Štatistické údaje o školskom zariadení k 30. 8. 2020 

 

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 

325 0 292 33 0 0 

      

 

Činnosť záujmových útvarov podľa zamerania: 

Zameranie ZÚ 

Počet 

záujmových 

útvarov 
členov *stretnutí *hodín 

športové 11 197 220 440 

umelecké 2 36 40 80 

jazykové 0 0 0 0 

spoločenskovedné 9 143 180 360 

Spolu                                                  
22 376 440 880 
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* Záujmová činnosť prerušená z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného 

koronavírusom COVID-19 od 16.3. 2020. 

 

Letné aktivity od 1.7. do 3.7., v rozsahu 21 hodín,  s účasťou 63 žiakov, ako forma náhrady 

za nezrealizované stretnutia záujmovej činnosti.  

 

b) Ostatná činnosť  
 

Počet účastníkov ostatných príležitostných a spontánnych činností v školskom roku 2019/2020 

 

Príležitostná záujmová činnosť:          

 celkový počet ostatných príležitostných podujatí pre deti a mládež: 0 

 
Prázdninová činnosť (vrátane leta 2020): - 

 celkový počet táborov, z toho letných: 0      

 celkový počet iných prázdninových aktivít: 0      
     

 

3. Údaje o pedagogických zamestnancoch školského zariadenia: 
 

pracovný 

pomer 
počet 

zamestnancov zo ZŠ 

počet 

externých zamestnancov  

TPP 18 0 

na dohodu 0 3 

 

3. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti: 

 
CVČ organizovalo a zabezpečovalo pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom rozvoja 

záujmov detí v priebehu celého školského roka 2019/2020 v 22 záujmových útvaroch. Všetky 

prispievali k prezentovaniu činnosti centra na verejnosti. Členovia záujmových útvarov sa  

zúčastňovali  rôznych súťaží a vystúpení pre rodičov i širšiu verejnosť. 

 

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

charakteristika:  
 
CVČ sa v tomto školskom roku nezapojilo do žiadneho projektu. Tieto činnosti zastrešuje v plnej 

miere ZŠ Park Angelinum, Košice. 

 

 

5. Priestorové a materiálno - technické podmienky školského zariadenia: 

 
Priestory ZŠ Park Angelinum poskytovali v tomto školskom roku primerané podmienky na 

prácu záujmových útvarov. Tieto používali učebné pomôcky zakúpené zo zdrojov školy a CVČ.  

V školskom roku 2019/2020 sme z finančných zdrojov CVČ zakupovali pomôcky na vedenie  9 

záujmových útvarov, ktoré boli nevyhnutné pre splnenie ich cieľov a plánovanej činnosti.  
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6. Záver 

 
Centrum voľného času ponúka možnosť deťom aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Za 

úspešné zvládnutie úloh v školskom roku 2018/2019 patrí poďakovanie všetkým zamestnancom 

centra. Hlavným cieľom, ktorý si CVČ vytyčuje do školského roku 2020/2021 je kvalitnou 

činnosťou a zodpovedným prístupom udržiavať vysokú úroveň ponúkaných záujmových 

činností, ich kvalitu, pestrosť a atraktívnosť v príjemnej atmosfére a priateľskom prostredí. 

Spracovala Mgr. Viera Bučková 

V Košiciach, dňa 30.8.2020 

 

 


