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Vypracovali: Mgr. Júlia Biskupičová 

                 Mgr. Štefan Zelinka 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle nasledovných predpisov a podkladových materiálov: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. zo 18. 12.2020 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Výchovnovzdelávací program. 

4. Plán práce Centra voľného času JUNIOR, Bojnice na školský rok 2020/2021. 

5. Plán práce prázdninovej činnosti Centra voľného času JUNIOR. 

6. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Bojnice. 

7. Vyhodnotenia príležitostných podujatí. 

8. Vyhodnotenie prázdninovej činnosti. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2020/2021 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení : 

1. názov: Centrum voľného času JUNIOR, Bojnice 

2. adresa: Školská 9, 972 01 Bojnice 

3. telefónne číslo:   +421 46 540 26 24  

4. webové sídlo: www.cvcbojnice.sk     

5. adresa elektronickej pošty: cvcbojnice@centrum.sk 

6. vedúci zamestnanci školského zariadenia: 
 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Júlia Biskupičová riaditeľka centra voľného času 

http://www.cvcbojnice.sk/
mailto:cvcbojnice@centrum.sk
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7. údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch :  

7.1.  údaje o rade školského zariadenia : 

 

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR Bojnice bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa.  

 

Členovia Rady školského zariadenia: 

1. Mgr. Štefan Zelinka predseda zamestnanec centra voľného času 

2. Ing. Antónia Kováčová Píšová člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

3. Mgr. Maroš Greschner člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

4. Mgr. Martina Kielarová člen 
 

delegovaný za zriaďovateľa 

5. 
Zita Lišková do 31.12.2020 

Ľubomíra Juhásová od 1.1.2021 

 

člen zamestnanec centra voľného času 

6. PaedDr. Andrea Šimkovičová člen za rodičov 

7. Mgr. Margita Hrabovská člen za rodičov 

 

 

b, údaje o zriaďovateľovi: 

  

1. Názov: Mesto Bojnice 

2. Sídlo: Sládkovičova 176/1, Bojnice 972 01 

3. Telefónne číslo: +421 46 512 16 01 

4. Adresa elektronickej pošty: urad@bojnice.sk 

 

 

c, informácia o činnosti rady školského zariadenia: 

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2020/2021: 

Rada školského zariadenia pri CVČ sa stretáva podľa potreby. V školskom roku 2020/2021 sa zišli 

štyrikrát. Na svojich zasadnutiach riešili bežné problémy vyplývajúce z činnosti zariadenia: 

10. 09. 2020 - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ JUNIOR Bojnice  

15. 10. 2020 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok  

2019/2020 

02. 02. 2021 - Voľba riaditeľa Centra voľného času JUNIOR Bojnice 

22. 04. 2021 - Výročná správa za rok 2021 

 

 

mailto:urad@bojnice.sk
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Uznesenie č. 05/2020 

 zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 

Bojnice 

 

a/ schvaľuje  

program zasadnutia konaného dňa do 15.10.2020 

 

b/ berie na vedomie 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 

 

c/ schvaľuje 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 

 

d/ ukladá  

predsedovi Rady CVČ zvolať najbližšie stretnutie 

 

Za: 4 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

Uznesenie č. 01/2021 

 zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 

Bojnice 

 

a/ berie na vedomie 

Zloženie návrhovej a mandátovej komisie pre voľbu riaditeľa centra voľného času JUNIOR Bojnice 

v nasledovnom zložení: 

 

Predseda    Mgr. Martina Kielarová 

 

Člen Mgr. Maroš Greschner 

 

Člen Ing. Antónia Kováčová Píšová 

 

b/ schvaľuje 

Zloženie návrhovej a mandátovej komisie pre voľbu riaditeľa centra voľného času JUNIOR Bojnice 

v nasledovnom zložení: 

 

Predseda    Mgr. Martina Kielarová 

 

Člen Mgr. Maroš Greschner 

 

Člen Ing. Antónia Kováčová Píšová 

 

Za: 7 
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Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

Uznesenie č. 02/2021 

 zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 

Bojnice 

 

a/ berie na vedomie 

Výsledky volieb riaditeľa Centra voľného času JUNIOR Bojnice. 

 

 

Za: 7 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

Uznesenie č. 03/2021 

 zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 

Bojnice 

a/ schvaľuje 

navrhnutého kandidáta Mgr. Júlia Biskupičová na vymenovanie za riaditeľa Centra voľného času 

JUNIOR Bojnice. 

 

Za: 7 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

Uznesenie č. 04/2021 

 zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri Centre voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 

Bojnice 

 

a/ schvaľuje  

program zasadnutia konaného dňa  22.04.2021 

 

b/ berie na vedomie 

výročnú správu za kalendárny rok 2020 

 

c/ schvaľuje 
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výročnú správu za kalendárny rok 2020 

 

d/ ukladá  

predsedovi Rady CVČ zvolať najbližšie stretnutie 

 

Za: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Ospravedlnení: 1 

 

d, počet detí, žiakov alebo poslucháčov: 283 

e, počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov: 

 

Centrum voľného času Počet 

zamestnanci   8 / 7 od 1.1.2021 

Z toho PZ*                                                5 

 počtu PZ  
- kvalifikovaní 5 

- nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 1 

Z toho NZ** 3 

Z počtu NZ  

- upratovačka do 31.12.2020                      1/0 od 1.1.2021 

- ostatní 2 

Spolu počet zamestnancov 

CVČ  8/7 od 1.1.2021 
 

Z celkového počtu zamestnancov CVČ počet PZ 5 5 

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci Špeciálny 

pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 

Mgr. Júlia Biskupičová - riaditeľ - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov: pedagogika so zameraním 

na vychovávateľstvo, slovenský jazyk, sexuálna výchova 

Mgr. Štefan Zelinka - vychovávateľ - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 

 
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová – vychovávateľka – odbor maľba. 
 
Mgr. Renata Irena Gažik – vychovávateľka – šport a turistika. 
 
Monika Kulinová – vychovávateľka – animátor. 
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g) údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti : 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ– 03. 09. 2020  

• Brigáda v CVČ – 03. 09. 2020 

• Brigáda v CVČ – 04. 09. 2020 

• Vychádzka do NZOO Bojnice -16. 09. 2020 

• Odvenčekovanie – svadba – 19. 09. 2020 

• Vychádzka do NZOO Bojnice – 29. 09. 2020 

• Vychádzka do NZOO Bojnice  - 30. 09. 2020 

• Turistická vychádzka – Šútovské sedlo – 03. 10. 2020 

• Tekvičkovo -výtvarná súťaž online – 13.10 – 29. 10. 2020 

• Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž - 13.12. 2020 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ – 15. 12. 2020 

• Článok v týždenníku My – 12. 01. 2021 

• Výstava výtvarných prác na MsÚ – 08.03. 2021 

• Internetový šachový turnaj – 20. 05. 2021 

• Výtvarné talentárium -  „Zvieratká a stromy slovenského lesa“ - 2020/2021  

• Vernisáž výstavy – tanečné vystúpenie – 10. 06. 2021 

• Vyhlásenie športovcov – tanečné vystúpenie – 11. 06. 2021 

• Legendy ožívajú – 19. 06. 2021 

• Kultúrne leto na námestí v Prievidzi – tanečné vystúpenie 21. 08. 2021 

 

Aktivít a prezentácii v školskom roku 2020/2021 bolo menej z dôvodu zatvorenia centra voľného času: 

„Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: 

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s 

výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v 

strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, 

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v 

školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov 

prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým 

pobytom mimo územia Slovenskej republiky, 

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl 

zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov, 

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne 

prerušuje prevádzku centier voľného času, 
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e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času.“ 

Zamestnanci naďalej pracovali na 80% a raz do týždňa mali službu v centre. Pracovali v rámci 

možnosti s deťmi dištančne. 

Od 26. 10. 2020 do 01. 05. 2021 prebiehalo v CVČ JUNIOR testovanie Kovid-19. 

17. 05. 2021 minister školstva obnovil prevádzku centier voľného času. 

 
h, informácie o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené: 
 

Zapojili sme sa do projektu AMV, na základe ktorého sme získali interaktívnu tabuľu, dataprojektor 

a výukové programy.  

Naďalej trvá aj projekt – Baterky na správnom mieste, kde zbierame použité batérie a chránime tak 

životné prostredie okolo nás. 

Zapojili sme sa do projektov – Zelená oáza, Nech sa nám netúlajú, Orange, ale žiaľ neboli sme 

úspešní. Naďalej sa snažíme vyhľadávať projekty, aby sme si mohli vylepšiť materiálne naše centrum. 

V júni  2015 sme sa zapojili do projektu SPP Spoločne pre domovinu a boli sme vybraní medzi 

najlepšie projekty. Spolu 150 projektov sa uchádzalo o podporu vo verejnom on-line hlasovaní. Tie, 

ktorým sa podarilo získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov od širokej verejnosti za svoj projekt, 

získali finančné prostriedky na jeho realizáciu. Nám sa podarilo získať najviac hlasov 

v západoslovenskom kraji a získali sme financie na obnovu dvora a detského ihriska a bylinkovej 

záhradky, ktoré sme vybudovali v máji 2016. 

Cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sme sa zapojili do projektu Dobrovoľníctvo a od 1. 6. 2016  

do 30. 11. 2017 sme mali  v centre 1 dobrovoľníčku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby. Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 sme cez Projekt Cestou k zamestnaniu cez Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny mali zamestnanú 1 vychovávateľku. Od 1. 3. 2018 do 21. 6. 2018 sme 

mali cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mali zamestnanú 1 dobrovoľníčku. 

Od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 sme cez Projekt Cestou k zamestnaniu cez Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny mali zamestnanú 1 animátorku.  

Od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019 sme cez Projekt Cestou k zamestnaniu cez Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny mali zamestnanú 1 vychovávateľku.  

V roku 2020 sme cez Projekt TSK Zelené oči získali grant 1751,02 € na projekt Zelená záhrada, ktorý 

sme mali ukončiť v decembri 2020. V záhrade nám pribudli vyvýšené záhony, vysadili sme ovocie 

a zeleninu. Zakúpili sme sud na dažďovú vodu, lavičky, hmyzie hotely a včeliu stienku, nášľapné 

kamene, hlinu, štrk, drobné náradie a drvič konárov. V ekocentre NZOO Bojnice prebehli interaktívne 

hodiny a workshopy na témy: Triedenie separovaného odpadu, Ochrana životného prostredia, Príroda 
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bez odpadkov a divokých skládok. Pre zatvorenie centier voľného času sme  projekt  ukončili 10. 08. 

2021. 

 

i, informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

alebo školskom zariadení: 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná školská inšpekcia. 

 

j) údaje o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školského 

zariadenia: 

     Centrum voľného času JUNIOR sídli v samostatnej budove patriacej mestu Bojnice. Má malú 

telocvičňu, spoločenskú miestnosť, počítačovú miestnosť, ktorá má 10 ks PC so štandardnými 

parametrami. Jeden PC slúži vychovávateľovi, pričom všetky ostatné sú s ním zosieťované a dajú sa 

ním centrálne ovládať a kontrolovať. Ďalej má relaxačnú miestnosť, kuchynku a výtvarný ateliér.  

Vzhľadom k pokročilému veku budovy pretrváva nutnosť rekonštrukcie budovy. V auguste 2012 sme 

za finančnej pomoci zriaďovateľa zrekonštruovali telocvičňu. Vymenili sme okná, podlahu, svietidlá, 

vymaľovali a namontovali nové zrkadlá.  V roku 2013 sa zrekonštruovali schody pred vstupom do 

areálu a provizórne schody do pivnice, odstránili sa nefunkčné komíny, opravila sa strieška a vymenili 

sa  ríny. Budova centra voľného času je stará a vyžaduje si i naďalej ďalšie rekonštrukcie. Napríklad: 

zateplenie budovy, opravu strechy, vyriešenie problému so spodnou vodou. 

Interiér postupne modernizujeme. Sponzorsky sme nábytkom vybavili PC miestnosť, riaditeľňu a 

kuchynku. Z finančných  prostriedkov od zriaďovateľa sme zakúpili biliardový stôl a nábytok pre deti a 

mládež. V septembri 2015 sme vymenili kuchynskú linku a zmodernizovali osvetlenie vo výtvarnom 

ateliéri, v herni, v kuchynke, v počítačovej miestnosti a v riaditeľni. 

Pre skvalitnenie podmienok detí na oddych a relaxáciu sme zriadili relaxačnú miestnosť, jeho súčasťou 

je relaxačno-rehabilitačné vybavenie z projektu SPP. Skladá sa z terapeutického bazéna s guličkami, 

otáčacieho kruhu, protišmykových loptičiek, molitanových skladačiek, pufíkov a kruhu na sedenie. 

Relaxačnú miestnosť využívajú naše deti z centra, mamičky s deťmi a deti s DMO z NF Livka. 

   29. 12. 2015 sme vymenili 3 kusy starých nefunkčných vonkajších dverí, čím sa znížila energetická 

náročnosť na vykurovanie. 

Na pohybové aktivity vyžívajú deti, mládež ale aj dospelí záujemcovia viacúčelové ihrisko s umelým 

povrchom, telocvičňu a dvor CVČ, ktorý máme od roku 2016 skrášlený o altánok, drevený domček so 

šmýkačkou, rohovým grilom a bylinkovou záhradkou cez projekt SPP. 

  V roku 2017 sme zrekonštruovali sociálne zariadenia vo výtvarnom ateliéri, podlahu a kuchyňu. 

Vymaľovali sme spoločenskú miestnosť, kuchynku a WC pre zamestnancov. Interiér postupne 

modernizujeme. V auguste 2018 sme zrekonštruovali elektrické rozvody, znížili podhľady v starej časti 

budovy, vymenili podlahy v šatni, v sklade, registratúrnom  stredisku a na chodbe. Rekonštrukciou 

prešla aj počítačová miestnosť a riaditeľňa. Vymenili sme elektrické rozvody, podlahu, znížili stropy 

a vymaľovali. Od sponzora- Tatra Banky sme dostali počítače s príslušenstvom. 
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V školskom roku 2019/2020 sme nemali kapitálové výdavky. 

V školskom roku 2020/2021 sme opravili telocvičňu. Zoškrabali starú omietku, dali novú 

a vymaľovali. Na dvore sme opravili drevené lavičky a vymenili na nich drevené latky. 

Od sponzora – Tatra Banky sme dostali nábytok a zmodernizovali počítačovú miestnosť, kuchynku 

a výtvarný ateliér. 

CVČ má svetlé a čisté priestory. Chodby a miestnosti sú vyzdobené prácami detí. CVČ má vyhovujúce 

hygienické podmienky. 

 
 
 
 

k) informácie o oblastiach,  v ktorých školské zariadenie  dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má školské zariadenie nedostatky:  

Silné stránky 

• pekné prostredie, samostatná budova, bezbariérový prístup 

• upravené prostredie na činnosť, na ktorú sú určené 

• dobré podmienky pre pohybové a tanečné aktivity 

• vybavenosť IKT 

• poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám 

• kvalifikovaný a odborne zdatný personál 

• kvalifikovaní a odborne zdatní dobrovoľníci 

• práca s handicapovanými 

• záujem mesta a podpora voľno-časových aktivít pre deti a mládež 

• veľa tradičných krúžkov 

• podchytenie talentov a práca s nimi 

• veľký záujem o letné denné aktivity 

 

 

 

Slabé stránky 

• vzdelávacie poukazy – nerovná konkurencia so školami 

• stále meniace sa zákony a nariadenia financovania CVČ 

• nedostatočné jazykové zručnosti zamestnancov 

• nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 
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Príležitosti 

• podchytenie záujmovej činnosti na školách 

• rozvoj nových oblastí v záujmovej činnosti 

• prezentácia výsledkov  CVČ na verejnosti 

• projekty 

• využitie dobrovoľníkov 

• zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež 

 

 

 

Riziká 

• nerovnaké podmienky so základnými školami v poplatkoch za záujmovú činnosť 

• nedostatok finančných prostriedkov 

• znižovanie dotácií na záujmovú činnosť 

• diskriminačné financovanie CVČ 

 

II. 

a,  informácie  o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej školského zariadenia: 

OK       

       2020 

65 930,-  

        

       2021 

56 863,60 122 793,60 

Vzdelávacie poukazy  

2020 

 

1 963,15 

 

4 708,55 

     

       2021 

 

2 745,40 

 

Vlastné príjmy           

 2020 

 

4 121,- 

 

             

2021 

 

622,- 

4 773,- 

Kapitálové výdavky        

2020 

 

0,- 

 

           

 2021 

 

0,- 

0,- 

Dobropis         

2020 

 

0,- 

 

Iné         

2021 

 

113,19 

113,19 
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b, Informácie o aktivitách školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich 

voľnom čase: 

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a 

mládeže a ich rodičov. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie 

praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a 

mládeže. 

 

Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov a klubov: 

V školskom roku 2020/2021 pracovali v CVČ tieto záujmové útvary a kluby: 

 

Záujmový útvar (ZÚ) 

Breakfans kids 

Malé mimikry 

Moderný scénický tanec 

Počítače 

Internet klub mládež 

Čitateľský 

Eko tvorenie 

Internet seniori 

Cvičenie s najmenšími 

ZOO I. 

ZOO II. 

Strelecký 

Šach nadaní 

Šach talenty 

Šach MŠ I. 

Šach ZŠ I. 

Šach pokročilí 

Šach začiatočníci 

Šach ZŠ II. 

Šach ZŠ II. 

Turistika 

Varenie 

Výtvarný  

Výtvarný klub 

Šikovné ruky 

Klub spoločenských hier 

Kalanetika 
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Prázdninová činnosť: 
 

Zamestnanci CVČ zorganizovali pre deti  denné letné aktivity:   LDA 1, LDA 2, LDA 3, LDA 4 a 

LDA 5. 

Letné denné aktivity prebiehali od 7.00 do 16.00 hod. Zúčastnilo sa ich 110 detí. 

Deti navštívili NZOO Bojnice, Minigolf, Bencovje grunt, Gumiland, Botany park, Knižnicu, 

Vyhliadku Čajka v oblakoch, Plážové kúpalisko, Zrkadlové bludisko, Mlyny. 

 V NZOO Bojnice sa deti hrali hru na detektíva, mali prednášku na tému: Triedenie separovaného 

odpadu, Ochrana životného prostredia, Príroda bez odpadkov a divokých skládok, na Minigolfe si 

zahrali minigolf, v Botany parku plnili úlohy o kaktusoch, v Bencovje grunte mali interaktívnu 

prehliadku, v knižnici mali zážitkové čítanie kníh „Dobrý deň, opica Škorica, Ako sa stal Gusto 

pilotom, Plecháč Bob, Líza, mačka z trojice, Hanka a Adam“ a tvorivé dielne. 

Deti v centre súťažili, zahrali si spoločenské hry, šach, rummikub, more – pevnina, futbal, stolný tenis. 

Deti športovali, boli na turistike. Väčšina aktivít prebehla v exteriéri. 

Denne mali chutný obed, na olovrant ovocie, pitný režim. 

Každý deň poobede boli tvorivé dielne, kde deti vyrábali odliatky zo sadry, maľovali na drevené 

špachtle čerešňové stromy, modelovali zo samo tvrdnúcej hmoty, vyrobili si lapače snov, papierové 

kvety, mozaikové zvieratká, vyrobili si páva, mačičky, hviezdičky a masky na tvár. 

c) informácie o spolupráci školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov  alebo s inými 

fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo 

pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom 

je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia 

alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. 
 

Centrum voľného času spolupracuje so ZŠ s MŠ Bojnice a ostatnými školami v obvode, s Národnou 

ZOO Bojnice, KC Bojnice, Klubom melenčiarov, Mestskou knižnicou v Bojniciach, ZUŠ Bojnice, 

Mestskou políciou, Neinvestičným fondom LIVKA, so ŠŠI v Prievidzi, s Klubom dôchodcom,  s 

Centrom sociálnej pomoci v Bojniciach, RKC v Prievidzi... 

Centrum voľného času poskytuje deťom a mládeži a ich rodičom, starým rodičom možnosť spoločne 

stráviť svoj voľný čas pri spoločnom záujmovom vzdelávaní.  


