
Základná škola s materskou školou Kamienka 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v CVČ pri ZŠ s MŠ v Kamienke na 

šk. rok 2020/2021 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009, §7 ods. 2 o školskom klube detí,  

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe žiadam 

o prijatie: 

Meno a priezvisko:  _______________________________________________ 

Dátum narodenia: _____________________ 

Adresa bydliska: _______________________________________________ 

Tel. kontakt:   _______________________________________________ 

Do záujmového útvaru  /názov krúžku/:  

1.záujmový útvar /za vzdelávací poukaz a poplatok 0,10 ϵ za mesiac/: 

________________________________________________________ 

2. záujmový útvar  /za poplatok 1 є za mesiac/:  

________________________________________________________ 

 Zaväzujem sa uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ  v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.  a podľa VZN č. 1/2019   zo 

dňa 27. 6. 2019. 

Podpis zákonného zástupcu:______________________________ 

Dátum: ___________________________ 

Poznámka: Najnižší počet žiakov v záujmovom útvare je 11 žiakov.  

Podľa pokynov: „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných 

školách pre školský rok 2020/2021“, nemá dochádzať k premiešavaniu jednotlivých 

tried. Z tohoto dôvodu je aj ponuka krúžkov pre 1. stupeň určená pre jednotlivé 

triedy. 

 

Osobné údaje k tejto žiadosti slúžia len pre potrebu interných pedagogických 

pracovníkov zamestnaných v CVČ, nebudú zverejňované bez písomného súhlasu 

dotknutej osoby a podliehajú zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

  *poplatok neuhrádza osoba v hmotnej núdzi 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 

1. Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. a to do 10. októbra za 1. 

polrok a do 10. februára za 2. polrok 

2. Prehlasujem, že umožním svojmu dieťaťu navštevovať záujmový útvar 

v CVČ. 

3.  Beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 §9 ods. 2 môžem 

dieťa odhlásiť zo záujmového útvaru len písomnou žiadosťou rodičov. 

4. Zaväzujem sa, že každú neúčasť svojho dieťaťa v záujmovom útvare 

z rodinných dôvodov písomne ospravedlním (okrem neúčasti počas choroby 

dieťaťa ospravedlnenej lekárskym potvrdením). 

5. Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine dieťaťa alebo 

v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť aj riaditeľstvu školy. 

6. Dieťa po skončení činnosti v CVČ pôjde domov: 

 a) samostatne 

 b) v sprievode rodičov, súrodencov, starých rodičov, inej osoby 

 c) inak / dopíšte inú možnosť ____________________________ 

 

Podpis zákonného zástupcu: ______________________________ 

Dátum: _________________________ 

http://zskamienka.edupage.org 

 

http://zskamienka.edupage.org/


CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU pri ZŠ s MŠ Kamienka 
 

Vážení rodičia! 

Aj v  tomto školskom roku 2020/2021 pokračuje činnosť v záujmových útvaroch  CVČ. Rodičia môžu svoje 

dieťa prihlásiť do jedného alebo do dvoch záujmových útvarov, ktoré sú uvedené  v ponukovom  tabuľkovom 

prehľade na daný školský rok. Účasť v jednom zo záujmových útvarov bude hradená vzdelávacím poukazom 

a   mesačným poplatkom 0,10 €. Účasť v ďalšom vzdelávacom záujmovom útvare bude  s mesačným poplatkom 

1,00 €. 

V prípade, že v niektorom z uvedených záujmových útvarov bude nedostatočný záujem žiakov, budú títo 

žiaci preradení do iného záujmového útvaru, ktorí rodičia v žiadosti uvedú ako náhradný ZÚ. 

Prosím rodičov, aby vyplnili priloženú záväznú žiadosť a najneskôr  do 9. 9. 2020 odovzdali triednej 

učiteľke svojho dieťaťa.  
 

P. 

č.  

Názov 

krúžku 
Vedúci krúžku Ročníky Deň a Čas Stručná charakteristika činnosti  krúžku 

1. 
Z každého 

rožku trošku 

Mgr. Elena 

Jurašková 
1. ročník 

Streda 

1330 – 1530 

Záujmový útvar je určený pre žiakov 1. ročníka. Jeho cieľom je 

rozvoj estetického cítenia žiakov , manuálnych zručností, 

pohybových aktivít,  tvorivosti a poznávania.  Všetky činností 

v záujmovom útvare budú zamerané hlavne na oddych a relax. 

2. Šikovníček 
Mgr. Silvia 

Čopjaková 
2. ročník 

Utorok 

1330 – 1530 

Záujmový útvar je zameraný na rozvoj estetického cítenia žiakov, 

na rozvoj manuálnych zručností, pohybových aktivít spojený 

s oboznámením poslania mladého záchranára a na rozvoj 

vzájomných kamarátskych vzťahov. 

3. Relaxáčik 
Mgr. Monika 

Škvarová 
3. ročník 

Piatok 

1330 – 1530 

Cieľom záujmového útvaru  Relaxáčik je, aby sa deti  

v poobedňajších hodinách zabavili prostredníctvom naháňačiek, 

pohybových a loptových hier, otužovali na čerstvom vzduchu 

sánkovali, zrelaxovali pri filme , čiastočne aj pri zábavno–náučných 

hrách na počítači.  Budeme sa snažiť precvičiť zručnosti práci na 

počítači, čo je v súčasnom období spojeného s opatreniami COVID 

19 veľmi potrebné. Presvedčili sme sa o tom pri online výučbe. Rada 

by som pokračovala aj v príprave  chutných jednoduchých  jedál 

a maškŕt. Súčasťou daného útvaru je aj rozvíjanie estetického cítenia 

a pozitívnych kamarátskych vzťahov. 

Hlavným cieľom je zábava, hra a pohyb, ktoré v plnej miere 

prispievajú k zdravému rastu a  k správnemu  psychosomatickému 

vývinu dieťaťa, k rozvoju estetického cítenia  a upevňovaniu 

pozitívnych vzťahov v triede. 

4. Malý bádateľ 
Mgr. Mária 

Bittnerová 
4. ročník 

Štvrtok 

1330 – 1530 

Viesť žiakov ku spolupráci v skupine, rozvíjať schopnosť pozorovať 

detaily, vedieť vyjadriť svoje predstavy slovom, obrazom aj 

výtvorom. 

Rozvíjať základné technické a manuálne zručnosti žiakov. 

Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, pestovať u detí 

vzťah ku estetickému cíteniu, podporovať cit pre krásu a vkus. 

5. 
Nemčina pre 

začiatočníkov 
Ing. Danka Zimová 

5. – 9. 

ročník 

Utorok 

1400-1600 

Žiaci sa naučia jednoduchým spôsobom reagovať v najbežnejších 

životných situáciách v cudzej krajine, získavať a vymieňať si 

informácie, používať zdvorilostné formulky, pozdrav, 

predstavenie sa, ospravedlnenie. Tieto schopnosti si doplnia 

schopnosťou tvoriť slovné spojenia, vety, využívať gramatické 

javy, spájať počúvanie textu s porozumením, naučia sa písať 

jednoduché texty. Témy sú blízke veku dieťaťa: predstavenie sa, 

zoznámenie sa, rodina, škola, zvieratá, jedlo, voľný čas, dom, byt, 

šport, prázdniny. 

6. 
Folklórny  

krúžok 

Mária Škvarová 

Svetlana Bittnerová 

1. – 8. 

ročník 

Pondelok 

1400-1600 
Uchovávať a rozvíjať u žiakov ľudové tradície, zvyky, piesne 

a tance našej obce. 

7. 
Mandolínový 

krúžok 
RNDr. Ivan Grega 

5. – 9. 

ročník 

Streda 

1330 – 1530 

V mandolínovom krúžku sa prihlásení žiaci naučia hrať na 

tradičnom nástroji kamienského folklóru – 8-strunovej 

mandolíne neapolského typu. Po zvládnutí nasadenia strún, 

naladenia mandolíny, držania nástroja, popisu rozmiestnenia 

tónov na hmatníku a jednoduchej hudobnej teórie sa žiaci budú 

učiť hrať tradičné východoslovenské, rusínske a kamienske 

melódie a piesne. Cieľom mandolínového krúžku je nielen 

zvládnutie hry na mandolínu a podobných strunových 

nástrojoch, ale aj príprava žiakov ako aktívnych hudobníkov 

do hudobnej zložky folklórneho súboru Barvinok, prípadne do 

iných folklórnych súborov. 

 


