Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti
Petzvalova 4 Košice
•

•
•
•

Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti Petzvalova 4 Košice /ďalej len SŠSZČ / je
všeobecne vzdelávacie, výchovné a záujmové vnútorne diferencované školské zariadenie,
poskytujúce záujmové činnosti vo všetkých oblastiach vzdelania, kultúry a športu. Pripravuje
predovšetkým pre všestranný rozvoj osobnosti, na výkon niektorých činností v rôznych
smeroch činnosti v humanitnej, technickej a športovej a v ďalších oblastiach.
Poslaním SŠSZČ je uplatňovať jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie záujmovej činnosti
so životom a usilovať sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka. Vychovávať ho v
zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.
Formulovať jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravovať ho na tvorivú prácu a poskytovať
mu estetickú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu.
Základným sídlom SŠSZČ Petzvalova 4 je Petzvalova 4, 040 11 Košice.
Štatutárnym zástupcom SŠSZČ je riaditeľ školského zariadenia.
Činnosť SŠSZČ Petzvalova 4 sa riadi ročným rámcovým plánom činnosti.

•

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje prostredníctvom:

•

a)
b)
d)

Rámcový plán činnosti na školský rok 2012/2013
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti Petzvalova 4 je výchovno-vzdelávacím
školským zariadením pre žiakov základných a stredných škôl. Zriaďovateľom Súkromného
školského strediska záujmovej činnosti Petzvalova 4 je Natália Dostovalová, CSc a je
zaradené do siete škôl a školských zariadení s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2006
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky dňa 22.7.2005 pod číslom : CD2005-17003/22337- 2:96

pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch
príležitostnej činnosti cestou jednorazových akcií
prázdninovej činnosti cestou letných táborov
Čl.I . Organizácia SŠSZČ Petzvalova 4
1. Činnosť SŠSZČ riadi riaditeľ školského zariadenia (ktorý zároveň zodpovedá za aj za
koncepciu činnosti), zabezpečuje zástupca riaditeľa strediska, interní , externí a dobrovoľní
pracovníci.
2. SŠSZČ sa člení na elokované pracoviská v nich na záujmové útvary (krúžky) .
3. Práca v týchto útvaroch je podmienená na báze dobrovoľného zápisu a mesačného poplatku,
ktorý musí žiak uhradiť (buď pri zápise, polročne alebo mesačne).
4. Otázky vnútornej organizácie SŠSZČ a vzájomné vzťahy organizačných jednotiek upravuje
vnútorný poriadok školy, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Taktiež schvaľuje organizačný
poriadok , rámcový plán činnosti a plán letnej činnosti. Taktiež určuje pracovnú náplň
pracovníkom a hmotnú zodpovednosť metodických poradcov a vedúcim záujmových útvarov
za zverený majetok.
Čl.II. Poradné orgány
1. Poradnými riadiacimi orgánmi jednotlivých elokovaných pracovísk sú metodickí poradcovia.
2. Poslaním metodických poradcov na elokovaných pracoviskách (alebo strediskách) je
poskytovať odbornú pomoc a spätnú väzbu o činnosti pracoviska alebo strediska a prispievať
k vylepšovaniu jej činnosti.

Čl. III. Vnútorné a organizačné členenie SŠSZČ
•
•

SŠSZČ bude pracovať na 6 elokovanych pracoviskoch
Elokované pracoviska sú na ZŠ Kežmarská 28
SZŠ trieda SNP 104
ZŠ Drábova 3
SG Petzvalova 4
Hlavná 68
KС Popradská 72
Čl. IV. Hlavné úlohy SŠSZČ na školský rok 2012/2013
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zabezpečovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa,
viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času,
viesť deti k prosociálnosti, empatii, kreativite,
utvárať a prehlbovať u detí vzťah k prírode, k spoločnosti, k práci človeka a umeniu,
vnímať krásu každodenného života,
rozvinúť u detí estetické zručnosti, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé umelecké
psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich
s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce,
rozvoj vedomosti z histórie slovenského ľudu, poznávanie krás slovenskej prírody, rozvoj
poznávacej zložky, pestovanie národného povedomia,
formou súťaží a hier viesť deti k vzájomnému porozumeniu, k pomoc slabším, formovanie
kladných
medziľudských vzťahov bez násilia, posilňovať citový vzťah k rodine,
voľnočasovými aktivitami prispieť k plneniu celonárodného programu boja proti drogám,
naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich
vyriešiť,
posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a
tradíciám
štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej
kultúre,
získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
Formy činnosti ŠSZČ
1. Pravidelná činnosť
Pravidelná činnosť bude realizovaná formou pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch,
ktoré budú viesť vychovávatelia, prevažne učitelia našej školy a externí zamestnanci. Zoznam
záujmových útvarov tvorí prílohu tohto rámcového plánu. Vychovávatelia podľa presne
určenej pracovnej náplne a organizačného poriadku si plnia povinnosti vyplývajúce z ich
pracovnej náplne. Pravidelná činnosť sa riadi plánom práce záujmového krúžku a záujmového
útvaru a je evidovaná v zázname o práci záujmového krúžku a záujmového útvaru. Vedúci
vychovávateľ vypracuje časový harmonogram činnosti záujmového krúžku a záujmového
útvaru.
2. Príležitostná činnosť
Príležitostná činnosť bude uskutočňovaná jednorazovými alebo pravidelne sa opakujúcimi
aktivitami ako sú exkurzie, odborné sústredenia, súťaže, vychádzky, výlety, tvorivé dielne,
kurzy, turnaje, prezentácie krúžkov, vydávanie školského časopisu, dní otvorených dverí.
Tieto aktivity budú zahrnuté v pláne práce jednotlivých záujmových útvarov avšak pre každú
z nich bude ešte vypracovaný pevný harmonogram so zabezpečením pobytu, stravovania,
pedagogickým dozorom, zdravotníckej zložky, dopravy, ubytovania a rozpočet takejto
aktivity. Tento harmonogram vypracuje vychovávateľ záujmového útvaru v spolupráci
s metodistom EP a schváli riaditeľ SŠSZČ.

3. Prázdninová činnosť bude realizovaná formou stálych podujatí, využívaní školských
a mestských športovísk, denných táborov, pobytových táborov na Slovensku i v zahraničí.
Čl. V. Pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch SŠSZČ
Na elokovaných pracoviskách bude od 15. 9. 2012 do 30. 8. 2013 pracovať nižšie uvedených
50 záujmových útvarov:

Základná škola, Kežmarská 28, Košice (školský rok 2012/2013)
Pohovoríme po rusky
Mgr. Anna Magurová
Túlavá topánka
Mgr. Michaela Gašpiríková
Veselí cestovatelia
Mgr. Michaela Gašpiríková
Slniečkové cestovanie
Mgr. Jana Kapcová
Súkromná základná škola, Trieda SNP 104, Košice (školský rok 2012/2013
Počítačový krúžok
Mgr. Dana Lepková
Matematický krúžok
RNDr. Anna Rybničková
Angličtina hrou
Mgr. Marcela Bukovičová
Lego krúžok
Mgr. Alžbeta Mitteleová
Literárno - dramatický
Mgr. Jarmila Pancuráková Janitorová
SJ – hrou
Mgr. Daniela Dudičova
Krúžok filmového diváka
Bc. Peter Hajdu
Súkromné gymnázium, Petzvalova 4, Košice (školský rok 2012/2013)
Krúžok filmového diváka
Mgr. Judita Jankovčinová
Multikulturný krúžok
Mgr. Adriana Lauffová

Lyžiarsky krúžok
Mgr. Adriana Lauffová
RJ - hrou
Mgr. Adriana Lauffová
Kreatívny krúžok
Mgr. Darina Starnová
Spevácky súbor Družba
Mgr. Ľubov Gerusová
Recitačný krúžok
Mgr. Magdaléna Kohutová
Milovnici RJ
Mgr. Soňa Maleterová
Ekologický krúžok
Mgr. Michaela Hatalová
Zdravotnícky NKL
Mgr. Šarlotta Sochaňová
Základná škola, Drábova 3, Košice (školský rok 2012/2013)
Za umením1, Za umením
Mgr. Mária Šafařiková
Monitoring SJ
Mgr. Mária Šafařiková
Turistický
Mgr. Ľubica Bandová
Pohybko
PaedDr. Gabriela Knapová
Kreatívny krúžok
PaedDr. Ľudmila Sukubová
Športový 1, Športový 2
Mgr. Pavel Vámos
Pravoslávna cirkevná obec, Hlavná 68, Košice (školský rok 2012/2013)

Krúžok histórii
Mgr. Jaroslav Guba
Krúžok cyrilo-metodskej tradície
Mgr. Matúš Spišák
Byzantské spevy
Mgr. Slávka Rudačková PhD
Komunitné centrum, Popradská 72, Košice (školský rok 2012/2013)
Kreatívny krúžok, Túlavé topánky
Bc. Silvia Slivková
Šťastné deti, Šikovné ruky
Bc. Henrieta Hrabovská
Ukáž, čo vieš
Zlatica Turtaková
Kreatívne deti
Alena Turtaková
Pracovité krpce
Lenka Hulvová
Kreatívny 1, Kreatívny 2
Katarína Krajníková
Kreatívny, Skautský 1, Skautský 2, Varenie
Ján Gabor
Tanečný, Hudobný, Športový, Šachový, Skautský 3
Tibor Gabor
Spolu

50 krúžkov, 632 žiakov
z toho: 594 deti do 15 rokov, 38 deti nad 15 rokov

Čl. VI. Príležitostná činnosť
Účasť v školských, krajských kolách predmetných olympiád
Tvorivé dielne /december, máj 2012/2013
Šachový turnaj o pohár SŠSZČ /jún 2013/
Výlety a odborné sústredenia predmetných krúžkov /šk. rok/
Slávnostné akadémie krúžkov /šk. rok/
Exkurzie do zahraničia: Petrohrad, Užhorod, Praha, Krakov
Exkurzie a výlety: Bratislava, Trenčín, Poprad, Michalovce, Prešov
Verejná reprezentácia činnosti doma i v zahraničí
Akcia Detský film a výtvarná súťaž Čeburaška a krokodíl Gena /november 2012/

Celoslovenská súťaž Ruské slovo /25. apríl 2013/
Celoslovenská výtvarná súťaž Architektúra Ruska / apríl 2013/
Mestská literárna súťaž Básnici o rodnej prírode / apríl 2013/
Fotokross Farby jeseni, Najkrajší úsmev / november 2012, apríl 2013/
Čl. VIII. Prázdninová činnosť
Ponuka letných táborov SŠSZČ Petzvalova 4 v roku 2013
Termín

Názov tábora

Vedúca tábora

1-6.07.2013

Slniečkové cestovanie/denný

Mgr. Jana Kapcová

1-6.07.2013

Veselí cestovatelia

Športový deň SŠSZČ /jún. 2013/
Veselé štarty /jún 2013/
Rámcový plán po mesiacoch
September- október
- nábor do krúžkov, propagácia činností
- pedagogická dokumentácia
-začiatok práce všetkých záujmových útvarov
- turistická vychádzka Bankov
- súťaž Jesenná pohľadnica
- práca s externistami a vedúcimi ZÚ
November- december
- Heloween
- práca s externistami a vedúcimi ZÚ
- tvorivé dielne /ďalej len TD/ šarkany, draky
- polievkový festival MMK
- vychádzka na Alpinku
-akcia Detský film v školách Čeburaška a krokodil Gena
- výtvarná súťaž Čeburaška a krokodil Gena
- Turnaj vo florbale na Drábovej
- TD - Mikuláš, výzdoba školy
- Deň otvorených dverí SŠSZČ Petzvalova 4
- Mikulášske diskotéky
- Mikulášske podujatia pre deti z 1.- 4. roč.
- Vianočná akadémia na EP
- klubové popoludnia - spoločenské hry
- práca s externistami
- Čajovňa - posedenie pri čaji
Január - február
- prázdninová činnosť / výlety, lyžovanie/
- Lyžiarsky zájazd
- TD - Snehuliaci
- prezentácia turistického krúžku
- kurz pletenia náramkov
- polročná diskotéka pre 2. stupen

Mgr. Michaela Gašpiríková

- fašiangový karneval pre 1.a 4. Roč.
- Valentínska diskotéka
- školské kolo v "Hip hop tancoch"
- vychádzka na Aničku
- TD - zimná krajina, Valentínky
- Čajovňa - posedenie pri čaji
- TD sadrovanie, darček pre mamičku, darček pre učiteľov
- exkzrzia Botanická záhrada
- posedenie ku Dňu učiteľov
- prázdninová činnosť - víkendový tábor
- Deň narcisov
- spevácka súťaž Slávik
- TD veľkonočná výzdoba
-Celoslovenská výtvarná súťaž Architektúra Ruska
-Výstava fotografií činnosti krúžkov
Marec - Apríl
-Mestská literárna súťaž Básnici o prírode
-TD - veľkonočný zajac, vajce
- turnaj vo florbale
- turistická vychádzka na Aničku
- klubové stretnutie - disco tancov
- Celoslovenská súťaž Ruské slovo
Máj – jún
klubové stretnutie - popoludnie hier
- TD - Deň matiek, kytička pre mamičku
- exkurzia do ZOO Košice
-športový deň SŠSZČ
- výlet na Alpinku
- ukončenie práce záujmových útvarov, slávnostné akadémie
- ukončenie školského roka
- príprava letnej prázdninovej činnosti
- výlety, exkurzie
Júl - august
- letné denné tábory
Čl. IX. Kontrolná a ostatná činnosť
Súčasťou celoročnej činnosti (09.2012 – 06.2013) vedenia SŠSZČ je aj kontrolná činnosť
ktorá je plánovaná nasledovne:
September 2012 - Vzdelávacie poukazy celé stredisko
Október 2012– Platby (spoluúčasť rodičov) EP ZŠ Drabová 3
November 2012 - Platby (spoluúčasť rodičov) EP SZŠ SNP 104
November 2012 - Kontrola dochádzky na EP SG Petzvalova 4
December 2012 - Platby (spoluúčasť rodičov) EP ZŠ Kežmarská 28
Január 2013 - Kontrola činnosti na EP Komunitné centrum
Január 2013 - Kontrola činnosti na EP SZŠ SNP 104
Február 2013- Platby (spoluúčasť rodičov) EP SG Petzvalova 4
Marec 2013 - Platby (spoluúčasť rodičov) EP Hlavná 68
Marec 2013 - Účelnosť a efektívnosť súťaže SZŠ SNP 104
Apríl 2013 - Kontrola činnosti na EP Hlavná 68
Jún 2013 - Kontrola vyhodnotenia činnosti krúžkov SŠSZČ

Iná činnosť:
1. spolupráca SŠSZČ s inými školskými zariadeniami a základnými a strednými školami, CVČ
a inými organizáciami, ktoré majú záujem o spoluprácu pri organizovaní voľného času deti a
mládeže/ CVČ Domino Košice, CVČ Technik Košice, KSK Košice, KVH Košice, SŠSZČ
Kometa Košice/
2. Vedenie agendy, príprava podujatí, nábor žiakov do súťaží, organizovanie súťaží, ako aj
hľadanie nových foriem činnosti podľa požiadaviek rodičov.
3. Činnosť strediska je rozdelená na 7 dní v týždni. V pracovných dňoch sa činnosť organizuje
v čase od od 13,00 – 18,00 hod. Mimo pracovných dní priemerne 2 hodiny na deň, pričom
činnosť možno spájať do viachodinových celkov, alebo obidvoch dní pracovného pokoja.
Čl. X. Záverečné ustanovenie
Rámcový plán činnosti Súkromného školského strediska záujmovej činnosti na školský rok
2012/2013 nadobudol platnosť po schválení zriaďovateľom dňa 28.9.2012 a je platný od 30.10.2013.

V Košiciach 28.9.2012

Natália Dostovalová, CSc.riaditeľ SŠSZČ Petzvalova 4, Košice

