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Vypracovali: Mgr. Júlia Biskupičová
Zdenka Briatková
Elena Petrisková
Štefan Zelinka
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle nasledovných predpisov a podkladových materiálov:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 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. Koncepcia školy na roky 2005 - 2010
4. Plán práce Centra voľného času JUNIOR, Bojnice na školský rok 2006/2007.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení Centra voľného času
JUNIOR, Bojnice
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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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času JUNIOR, Bojnice za školský rok 2006/2007
I.
a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení : (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov: Centrum voľného času JUNIOR, Bojnice
2. Adresa: Školská 9, 972 01 Bojnice
3. telefónne číslo:
046 540 26 24
faxové číslo:
4. Internetová adresa: www.cvcbojnice.edu.sk
e-mailová adresa: cvcbojnice@centrum.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Bojnice
6. Vedúci zamestnanci školského zariadenia:
Meno a priezvisko
Mgr. Júlia Biskupičová
Zdenka Briatková

Funkcie
riaditeľ centra voľného času
zástupca centra voľného času

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 8. 6.
2004 . Funkčné obdobie začalo dňom 8. 6. 2004 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školského zariadenia :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Elena Petrisková

Funkcia
predseda

Zvolený /delegovaný/ za +
zamestnancov centra voľného času

Jana Rybová
Mgr. Soňa Ličková
Jaroslav Mandúch
Dagmar Greschnerová

tajomník
člen
člen
člen

za rodičov
delegovaný za zriaďovateľa
delegovaný za zriaďovateľa
za rodičov
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+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov,
delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na
výchove a vzdelávaní
Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2006/2007:
( počet zasadnutí rady školy, problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri
plnení úloh školy)
Rada školského zariadenia pri CVČ sa stretáva podľa potreby. V školskom roku 2006/2007
sa zišli štyrikrát. Na svojich zasadnutiach riešili bežné problémy vyplývajúce z činnosti
zariadenia:
Þ otázky poplatkov za ZÚ v CVČ
Þ obsah a rozsah pravidelnej a príležitostnej činnosti
Þ získanie a využitie vzdelávacích poukazov
Þ spoluprácu s inými organizáciami a získanie sponzorských príspevkov
Þ plán práce CVČ a vyhodnotenie plánu práce CVČ
Þ finančný rozpočet CVČ
Þ materiálno- technické vybavenie CVČ
Þ kádrové obsadenie CVČ
1 písm. o).
7.2) Údaje o oddeleniach Centra voľného času JUNIOR, Bojnice :
1. Oddelenie prírodovedy a umeleckých činností.
2. Oddelenie esteticky a kultúry.
3. Oddelenie športu a techniky.
b) Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2005/2006 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Centrum voľného času
Stav k 15. 9. 2006
Z toho
Počet
Integrožiakov
vaných
spolu

220

1

Stav k 31. 8. 2007
Z toho
Počet
Integrožiakov
vaných
250

1

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského zariadenia ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2
ods. 1 písm. g)

5
Centrum voľného
Počet
času
zamestnanci
8
4
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
3
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie 1
3
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ*** 0
- špeciálny pedagóg
0
- upratovačky
1
- ostatní
2
Spolu počet zamestnancov
CVČ
8
Z celkového počtu
Zamestnancov CVČ počet PZ
4
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou
g 1) Zoznam vychovávateľov a ich aprobácia
Mgr. Júlia Biskupičová - riaditeľ – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Pedagogika
so zameraním na vychovávateľstvo
Zdenka Briatková - vychovávateľ – Stredná pedagogická škola
Elena Petrisková – vychovávateľ- Stredná pedagogická škola
Štefan Zelinka – vychovávateľ – Stredné odborné učilište, t.č. externý študent UMB
v Banskej Bystrici

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia ( §2
ods.1 písm. h)

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
Manažment
Správca
počítačovej siete
IKT
Škola maľby
Kurz prvej pomoci
Komunikácia

1

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1

1

1

6
1
3
1

6
1
3
1

6
Tvorivá dramatika
Deti a folklór

1
2

1
2

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
(uvádzať aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí,
Deň chleba, atď. aktivity do ktorých sa škola zapojila (napr. Deň narcisov, Deň jablka, atď.)
– tu neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti.
Údaje o aktivitách organizovaných CVČ
B – BOY SESSION 2006
Šarkanie preteky

Údaje o aktivitách, do kt. sa CVČ zapojilo
Družobné stretnutie partnerských miest
Bojnice – Bad Krozingen
Martinský jarmok – dielne

Mikulášsky večierok Vianoce v CVČ

Dni majstrov Hornej Nitry

Týždeň vianočných ozdôb - dielne

Daruj hračku kamošovi

Strelecká súťaž

Posedenie pod jedličkou – program

Maškarný ples
Beseda s ilustrátorkou Danou Zacharovou
Okresná výtvarná súťaž „O najkrajšiu Mestské oslavy Vianoc v KD Dubnici
vianočnú pohľadnicu.
a v KD Opatovce nad Nitrou - divad.
a tanečný krúžok
Talentárium spev
Rozprávkové javisko v Novákoch –
Talentárium próza + poézia
okresná divadelná prehliadka – 2 divad.
krúžky
Detská dielňa – zdobenie kraslíc
Okresný festival tanca v Handlovej
Dospievanie – prednáška + beseda

NF Livka – Hipocentrum – súťaže

Pracovné aktivity pre deti so ŠZŠ - linoryt

Deň učiteľov v MsKS v Bojniciach

Výtvarné aktivity pre deti so ŠZŠ

NF Livka – Deň matiek

Pracovné dopoludnia pre deti z MŠ a ZŠ
Ozdôbky z papiera, plastické hviezdičky,
šúpoľové bábiky, ozdôbky z vizovického
cesta
Pracovné dopoludnie pre deti so ŠZŠ –
papierová tlač, suchá ihla
Talentárium divadelné
Výstavy výtvarných prác na MsÚ v
Bojniciach
Putovný pohár MDD v streľbe

Deň rodiny – súťaže pre deti a dospelých

Talentárium výtvarné

Deň detí trenčianského kraja
Tanečná prehliadka Fantastic Elko
TOP DANCING Topoľčany
Dni majstrov Hornej Nitry v Bojniciach –
obrázky zo strihanej slamy
Bambiriáda Zábřeh ČR
Celoslovenská tanečná súťaž v Bratislave.
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Talentárium tanec

Oblastná prehliadka zvolenské pódium

Maľba na sklo

Vzbura prievidzských žien

Slávnostná akadémia k 70. narodeninám
Tomáša Janovica
Majstrovstvá
Slovenska
železničných
modelov
Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch školy,
odozvu u žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť.
i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže,
olympiády

Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionál krajské celoslovens
ne kolo
kolo
ké kolo

Kladenská veverka

Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach
názov súťaže
Kladenská
veverka

umiestnenie
1.,2., 3.m kresba
1. m fotografia

Drevený tato a jeho
varechy
Najkrajšia vianočná
pohľadnica
Život azvyky našich
starých rodičov
Strelecká súťaž
TOP DANCING Topoľčany
M-SR šach do 8
rokov
Motodance
Zvolen
bboy battles

1.m,3. m
1.- 3. m
1. – 3. m
2. m
2. m
1.m

Majstrovstvá
Európy

1. m

1. m

Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach , v jednotlivých kolách uvádzať len pri
dosiahnutí 1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu

Termín začatie
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky
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Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto projektov na život a na duch školy,
odozvu u žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť.
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1
písm. l)
Centrum voľného času JUNIOR sídli v samostatnej budove patriacej mestu Bojnice. Má
malú telocvičňu, spoločenskú miestnosť, počítačovú miestnosť, relaxačnú miestnosť,
kuchynku, hudobnú klubovňu. Vybavenie zariadenia je na priemernej úrovni.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ (§ 2
ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správe o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}

OK

2006/2007
2006
2007

Zápisné
Sponzor
Nájom
Vzdelávacie poukazy
MsÚ
Iné
/Dobropis/

Spolu
650 000
799 800
62 150
40 950
0
0
35 175
49 950
21 766
32 650
50 000
5 000
35 175

1 449 800
103 100
0
85 125
54 416
55 000
35 175

n) Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Dominantnou úlohou nášho zariadenia je realizácia programov orientovaných na
prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi /kriminalita, drogy,
agresivita, záškoláctvo/. – plní sa
Deti a mládež zmysluplne využívajú svoj voľný čas v našom zariadení pod
kvalifikovaným vedením. Svojím záujmovým vzdelávaním sa orientujú k svojej budúcej
profesii. Relaxáciou, oddychom a voľno-časovými aktivitami ovplyvňujú svoj duševný
rozvoj. – plní sa
Pedagogickí zamestnanci metodicky a odborne pomáhajú pedagógom na školách ako
i ostatným záujemcom. – plní sa
CVČ svojou činnosťou objavuje a podporuje umelecky, technicky a športovo nadané deti
a handicapované prirodzene integruje a zapája do záujmového vzdelávania. – plní sa
Otvorenie CVČ v sobotu a nedeľu. – splnené
Zriadenie vlastnej web stránky. - splnené
Organizovanie podujatí pre deti a mládež s nedostatkom príležitostí. – plní sa
Zabezpečovať odbornú prípravu pracovníkov s deťmi a mládežou. – plní sa
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o). Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné
stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká.
SILNÉ STRÁNKY
Ø Práca
s postihnutými
deťmi
a mládežou
Ø Pekné prostredie, samostatná budova
Ø Kvalifikovaný,
odborne
zdatný
personál
Ø Veľa tradičných krúžkov
Ø Podchytenie talentov a práca na ich
rozvoji

SLABÉ STRÁNKY
Ø Nedostatok priestorov pre činnosť
Ø Neschválené projekty
Ø Nedostatok finančných prostriedkov
na rozvoj

PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
Ø zapojenie postihnutých do reálneho
života
Ø nedostatok finančných prostriedkov
Ø úspešnosť
na
celoslovenských
a medzinárodných súťažiach

Ø vplyv negatívnych sociálnych javov

Ø zapojenie mladých do činnosti obce
II. Ďalšie informácie o školskom zariadení, ktoré môže správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na výchovu a vzdelávanie. Sídli
v samostatnej budove patriacej mestu Bojnice, s pekným dvorom a ihriskom. Má
zmodernizované sociálne zariadenia a zrekonštruované kúrenie, malú telocvičňu,
relaxačnú miestnosť, počítačovú učebňu, spoločenskú miestnosť, kuchynku.

b) Voľno-časové aktivity CVČ(§ 2 ods. 2 písm. b)

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:
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V školskom roku 2005/2006 pacovali v CVČ tieto záujmové útvary a kluby:

Názov ZÚ

Meno vedúceho
Mgr. Biskupičová Júlia

Internet pre nezamestnaných
Inetrnet klub mládež
Internet žiaci
Šikovné ruky
Ľudové remeslá D
Počítačové hry

Biskupič Peter
Zelinka Štefan
Briatková Zdenka
Briatková Zdenka
Zelinka Štefan

Výtvarný krúžok

Briatková Zdenka

Výtvarný klub mládeže,
dospelí

Briatková Zdenka

Break, Hip - Hop

Adámik Martin

Break Dance
Stolný tenis D
Stolný tenis

Osztas Marcel
Zelinka Štefan
Zelinka Štefan
Galusová Oľga

Joga
Karate
Šach
Strelecký
Železničný modelár
Letecký modelár
Tanečný
Divadelný

Nechalová Dana
Kapusta Jozef
Majzlan Blažej
Mgr. Biskupičová Júlia
Valach Jozef
Mäsiar Jozef
Petrisková Elena
Petrisková Elena
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Hudobný klub I.
Moderný scénický tanec
Zdravotné cvičenie
Hudobný klub II.
Kalanetika D
Taj či

Bošjak Mário
Ing. Margita Hrabovská
Petrisková Elena
Poliak Jozef
Petrisková Elena
Briatková Júlia

Príležitostná činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží
alebo exkurzií:
Príležitostné aktivity Oddelenia prírodovedy a umeleckých činností
Príležitostná činnosť:
29.9.2006 –výtvarné popoludnie na tému „Moje obľúbené zvieratko“ 8 detí, 2 dosp.
30.9.2006 –účasť na remeselných dňoch pri návšteve z partnerského mesta Bad Krozingen,
predvádzali 4 deti, účastníci – 14 detí, 10 mládež,62 dosp.
1.10.2006 – účasť na remes. dňoch na námestí v Bojniciach, predvádzali 4 deti, účasť 12 detí,
26 mládež, 65 dosp.
02.10.2006 – výtv. práce do medzin. súťaže „Kladenská veverka“ – 6 detí, 1 mlád.
11.10.2006 – maľovanie na jesennú tému – 6 detí, 2 dosp.
17.10.2006 – odoslané výtv. práce na súťaž s protidrogovou tematikou do HNOS v Prievidzi
– 5 detí
24.10.2006 – realizácia výstavky detských prác v priestoroch MsÚ v Bojniciach – 15 detí, 1
mlád., 2 dosp.
26.10:2006 – výtvarné popoludnie s deťmi s DD v Bojniciach – 7 detí, 2 dosp.
30.10.2006 – pracovné popoludnie- slamové reťaze – deti DD v Bojniciach – 7 detí, 2 dosp.
04.11.2006 – B- SESSION, MsKS Bojnice, -20 detí, 100 mlád., 30 dosp.
01.12.2006 – Výroba krmítka pre vtáčiky – 3 deti, 1 dosp.
06.12.2006 – inštalácia výstavy okresnej výtvarnej súťaže „O najkrajšiu vianočnú
pohľadnicu“ v priestoroch MsÚ v Bojniciach – 2 dosp., súťaže sa zúčastnilo 5 ZŠ, 3 ŠKD pri
ZŠ, 2 ŠZŠ, 1 ZUŠ, 1 DD a 1 CVČ so 170 prácami, porota vybrala na ocenenie v kategórii MŠ
3 deti, v kategórii 1.-4. roč. 19 detí, v kategórii ŠKD 12 detí ,v kategórii 5.-9. roč. 20 detí a 2
ocenenia získali pedagógovia
11.12.- 15.12.2006 – vianočná výstavka prác detí z krúžku šikovných rúk – 67 detí, 24 mlád.,
66 dosp.
11.12.2006 – zdobenie vianočného stromčeka –4 deti, 1 dosp.
11.12.2006 – detská dielňa –vianočné reťaze zo slamy –10 detí, 1 dosp.
13.12.2006 – detská dielňa – ozdôbky zo strihanej slamy – 7 detí, 1 dosp.
14.12.2006 – detská dielňa – ozdôbky z vystrihovačiek – 6 detí, 1 dosp.
15.12.2006 – detská dielňa – plastické hviezdičky – 7 detí, 3 dosp.
08.01.2007 – vyhodnotenie okr. výtv. súťaže „O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“ – 13 detí, 3
dosp.
17.01.2007 – odzdobovanie stromčeka – 3 deti, 1 dosp.
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20.01.2007 – šúpoľové bábiky – nemocnica Bojnice – 20 dosp.
26.01.2007 – výtvarné práce do Bitoly – 14 detí
14.02.2007 – výtv. popoludnie – maľba na sklo –10 detí, 2 dosp.
21.03.2007 – beseda s ilustrátorkou Danou Zacharovou – 30 detí, 10 dosp.
28.03.2007 – detská dielňa - zdobenie kraslíc – 10 detí, 2 dosp.
30.03.2007 – zdobenie kraslíc s deťmi zo ŠZŠI z Prievidze – 10 detí, 3 dosp.
11.04.2007 – výtvarné práce na Výtvarný salón učiteľov do MPC v Bratislave – 5 prác
13.04.2007 – výtvarné práce na Výtvarné spektrum do Trenčína –2 mlád., 12 prác
18.04.2007 – výtvarné práce na súťaž do Havířova – 8 detí
20.04.2007 – výtvarné práce do súťaže „Život a zvyky našich starých rodičov“ – 15 detí
26.04. a 30.04.2007 – výtvarná porota súťaže „Život a zvyky našich starých rodičov“ –4 dosp.
27.04.2007 – krst knihy o Bojniciach v zasadačke Pivár v Bojniciach – 2 dosp.
12.05.2007 – seminár taj-či s majstrom Wangom – 5 detí, 12 mládež, 7 dosp.
14.05.2007 – odoslané práce detí z KŠR na súťaž“Deti a tradičná ľudová tvorba“ do
Ružomberka – 10 detí
16.05.2007 – odoslané výtvarné práce do súťaže „Tomáš Janovic a jeho rozprávkové
varechy“ do MsK v Bojniciach –19 detí
20.05.2007 – slávnostné ukončenie seminára „Deti a folklór“ v HNOS Prievidza
30.05.2007 – vernisáž okresnej výtvarnej súťaže „Život a zvyky našich starých rodičov“
v spoločenskej miestnosti CVČ – 68 detí, 12 dosp.
15.06.2007 – školenie 1.pomoci v CVČ Púchov – 3 dosp.
21.06.2007 – účasť na vernisáži Výtvarného salónu učiteľov vo výstavných priestoroch NR
SR v Bratislave – 2 dosp.
22.06.2007 – dets. dielňa na Folklórnych slávnostiach v Lesoparku Prievidza –3 deti, 1 dosp.
25.06.2007 – stretnutie s Tomášom Janovicom pri príležitosti jeho 70. narodenín
a vyhodnotenie súťaže „Tomáš Janovic a jeho rozprávkové varechy“ – 14 detí, 2 dosp.
28.06.2007 –výtvarné práce do súťaže “Joy of Europe“ do Beogradu – 12 detí, 1 dosp.

Úspechy:
Výtvarný krúžok:
-

november 2006 – okresná výstava „Drogy nie“ – vystavená práca Alžbetky
Špeťkovej
- v medzin. výtv. súťaži“Kladenská veverka“ v Kladne získali ocenenia tieto deti:
1 miesto- fotografia : Lenka Briatková
1 miesto – kresba : Bianka Sidorová
2 miesto – kresba : Andrejka Schutová
3 miesto – kresba :Michalka Minichová
pre CVČ – čestné uznanie
- 15.12 .2006 –Janka Minichová bola vylosovaná na stretnutie s Mikulášom v ZOO
Bojnice za vytvorenie vianočnej ozdôbky pre zvieratá
- december 2006 – v okresnej výtvarnej súťaži „O najkrajšiu vianočnú
pohľadnicu“ získali ocenenie tieto deti:
- kategória MŠ:1 miesto Samuel Lupták a Andrejka Schutová,
kategória 1.-4.roč. 3 miesto Branislav Boško a Petra Šindlerová,
čestné uznanie: Alica Oršulová
-máj 2007- v okresnej výtvarnej súťaži “Život a zvyky našich starých rodičov“ získali
ceny tieto deti: kategória MŠ: 1 miesto Andrejka Schutová
kategória 1.-4.roč.: 2 miesto Bianka Sidorová
3 miesto Janka Minichová
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kategória 5.-9. roč.: 2 miesto Alexander Perský
3 miesto Zdenko Sunega a
Michaela Minichová
-V súťaži poriadanej MsK Bojnice pod názvom „Drevený tato a jeho rozprávkové
varechy“ k 70.narodeninám Tomáša Janovica získali ceny tieto deti:
1 miesto Simonka Rajčová /do 7 rokov/
3 miesto Petra Šindlerová / do 10 rokov/
čestné uznanie Terka Majeská
Janka Minichová
Alica Oršulová
Zdenko Sunega
ďakovný list Michaela Minichová
Alžbetka Špeťková
Peter Augustín
Andrejka Schutová
Bianka Sidorová
Erika Sunegová
Tomáš Filkorn
Janko Gatial
Výtvarný klub
- 30.10.- 30.11.2006 – členovia klubu sa svojimi prácami zúčastnili na „Salóne
neprofesionálnych výtvarníkov“ v MsKS v Bojniciach.
Vedúca krúžku – vystavené práce
Lenka Briatková – cena + diplom
Adriana Debnárová – čestné uznanie

-

v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Výtvarné spektrum“ v Trenčíne / máj – jún
2007/ získali čestné uznanie Adriana Debnárová a Lenka Briatková

Šikovné ruky – ľudová tvorba
-

-

30.9. a 1.10.2006 – detská dielňa na remeselných dňoch počas návštevy
z partnerského mesta Bad Krozingen. Obrázky zo strihanej slamy predvádzali: Lucia
Mazúrová, Mirka Sobotová, Kristínka Šovcová a Filip Biskupič.
11.12. – 15.12. 2006 –vianočná výstavka prác spojená s dielňami – všetky deti
15.12.2006 –Patrik Pekár – pozvaný na stretnutie s Mikulášom do ZOO Bojnice –
vyrobil krmítko pre vtáčiky.
31.5.2007 – Lucia Mazúrová a Kristínka Šovcová vystupovali v programe na
otvorení výstavy „Život a zvyky našich starých rodičov“
jún – júl – vystavené ručné práce na celoslovenskej výstave a súťaži „Deti
a tradičná ľudová tvorba“ v Ružomberku – Mirka Sobotová, Kristínka Šovcová,
Radka Schutová, Petra Šindlerová, Peter Čapkovič, Lucia Mazúrová, Kristínka
Hrvolová, Lenka Baranová
22.6.2007 – v detskej remeselnej dielni na Folklórnych slávnostiach v Lesoparku
v Prievidzi predvádzali zdobenie slamou Lucia Mazúrová, Mirka Sobotová
a Kristínka Šovcová
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Príležitostné aktivity Oddelenia kultúry a estetiky
Počas roka sme organizovali množstvo zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí.
Najzaujímavejšie: Šarkanie preteky /38/, Vianočná slávnosť – príchod Mikuláša /80 detí, 28
dospelých/, O najkrajšiu vianočnú SMS /36/, Vianočné vystúpenie detí na mestských
oslavách v Dubnici /16/, Vianočné vystúpenie v Klube dôchodcov /16/, O novoročný vinš
/37/, Valentínske popoludnie /30/, Maškarný ples /70 detí, 26 dospelých/, Vystúpenie detí na
mestských oslavách MDŽ /8/, Veľkonočné popoludnie /55detí, 7 dospelých/, Deň matiek
v spolupráci s LIVKOU /26 detí, 8 dospelých/, Oslavy MDD /86 detí, 7 dospelých/.
PROTIDROGOVÁ ČINNOSŤ
Oddelenie sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie preventívneho programu boja proti
drogám „Kým nie je príliš neskoro“.
Najzaujímavejšie podujatia: Návšteva ZOO /16 detí/, Videotéka – zameraná na tému
„Zdravý spôsob života“ – 7 premietaní /340 detí/, Kvíz – „Život zvierat“ /16/, Súťažné
popoludnie „Chráň prírodu“ /14/, okresné TALENTÁRIUM – SPEV /18 detí, 6 dosp./,
okresné TALENTÁRIUM LITERÁRNE na tému „Čo je pre mňa v živote najdôležitejšie“/62
detí a mládeže, 8 dosp./, okresné TALENTÁRIUM DIVADELNÉ /64 detí, 8 dospelých/,
okresné TALENTÁRIUM – TANEC /360 detí a mládeže, 60 dospelých/.
Pravidelne sme zverejňovali podujatia v meste, v Bojnických zvestiach, v ZŠ /v školskom
rozhlase/ a i.
Vedúca esteticko – výchovného oddelenia navštevovala kurz Tvorivej dramatiky a kurz Deti
a folklór, ktoré organizovalo HNOS v Prievidzi s akreditáciou MŠSR. Kurzy ukončila
získaním osvedčenia.
Spolupráca s inštitúciami v meste:
1. Spolupráca so ZOO Bojnice- tento rok sa nám podarilo uzatvoriť dohodu medzi ZOO
a CVČ, v rámci ktorej budeme prehlbovať spoluprácu. Novinka roka- bol založený
ZÚ – ZOO klub, ktorý vedie pracovníčka ZOO a i.
2. Spolupráca so ZŠ Bojnice
3. Spolupráca s MSKS Bojnice
4. Spolupráca s HNOS v Prievidzi
5. Spolupráca so ZUŠ a i.
Ocenenia: Tanečný ZÚ – Okresný Festival tanca v Handlovej – Diplom
Tanečný ZÚ – Diplom Tanečné talentárium Bojnice
MIMIKRY
- Hlavná cena na tanečnej prehliadke vo Zvolene
- Účasť na celoslovenskej súťaži v Topoľčanoch
- Účasť celoslovenský objav roka – TECOM-FIESTA – 8 miesto
BREAKFANS –Top Dancing Topoľčany 07 - 2. m
Energy day 2. 6. 2007
Motodance 07 Zvolen
1. m
Slovakia Break Cup
T mobile Summer promotour
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Vystúpenia hudobných skupín: NEON GRAVY
10. 3. 07 S Club Prievidza
21. 4. 07 S Club Prievidza
12. 5. 07 S Club Prievidza
6. 7. 07 DIWADLO Prievidza
7. 7. 07 Letná pauza
PERFORMED
7. 3. 07
16. 6. 07

S club Prievidza
Metal fest Rudno

Príležitostné aktivity Oddelenia športu a techniky:
Počet záujemcov v ZÚ dosiahol hranicu 126 a z toho bolo 93 detí.
MO vo veľkom futbale chlapcov – Kanianka – 3. miesto
MO v malom futbale mladších chlapcov – Bojnice – 3. miesto
MO v malom futbale starších chlapcov – Kanianka – 3. miesto
MO v malom futbale najmladších chlapcov McDonald CUP – Nitrianske Rudno – 1. miesto
MO v stolnom tenise dievčat – Nedožery-Brezany – 1. miesto
MO v stolnom tenise chlapcov – Kanianka – 3. miesto
MO v basketbale starších chlapcov – Kanianka – 4. miesto
MO v basketbale starších dievčat – Nedožery-Brezany – 4. miesto
MO vo vybíjanej chlapcov / 3-4 / - Nitrianske Pravno – 2. miesto
MO vo vybíjanej dievčat / 3-4 / - Nitrianske Rudno – 3. miesto
MO vo vybíjanej dievčat / 5-6 / - Nitrianske Rudno – 1. miesto
MO vo vybíjanej chlapcov / 5-6 / - Nitrianske Rudno – 1. miesto
MO v hádzanej chlapcov – Bojnice – 2. miesto
MO v hádzanej dievčat – Kanianka – 3. miesto
MO v hádzanej chlapcov / 5-7 / - Bojnice – 1. miesto
MO v hádzanej dievčat / 5-7 / - Nitrianske Rudno – 3. miesto
MO v 4-boji a gymnastike chlapcov – Valašská Belá – 4. miesto
Krajské kolo v atletike chlapcov – Nitrianske Rudno – 3. miesto
Krajské kolo v atletike dievčat – Nitrianske Pravno – 8. miesto
Krajské kolo v malom futbale najmladších chlapcov Mc Donald CUP – Nitrianske Rudno – 2.
miesto
Krajské kolo vo vybíjanej dievčat / 5-6 / - Nitrianske Rudno – 1. miesto
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Účasť na športových súťažiach ZŠ
MO vo veľkom futbale chlapcov – 90 detí + vedúci
MO v malom futbale mladších chlapcov – 90 detí + vedúci
MO v malom futbale starších chlapcov – 90 detí + vedúci
MO v malom futbale najmladších chlapcov Mc Donald CUP – 80 detí + vedúci
MO v stolnom tenise dievčat – 20 detí + vedúci
MO v stolnom tenise chlapcov – 8 detí + vedúci
MO v basketbale starších chlapcov – 30 detí + vedúci
MO v basketbale starších dievčat – 30 detí + vedúci
MO vo vybíjanej chlapcov / 3-4 / - 84 detí + vedúci
MO vo vybíjanej dievčat / 3-4 / - 60 detí + vedúci
MO vo vybíjanej dievčat / 5-6 / - 84 detí + vedúci
MO vo vybíjanej chlapcov / 5-6 / - 96 detí + vedúci
MO v hádzanej chlapcov – 56 detí + vedúci
MO v hádzanej dievčat – 42 detí + vedúci
MO v hádzanej chlapcov / 5-7 / - 56 detí + vedúci
MO v hádzanej dievčat / 5-7 / - 42 detí + vedúci
MO vo volejbale chlapcov / 8-9 / - 24 detí + vedúci
MO vo volejbale dievčat / 8-9 / - 12 detí + vedúci
Spolu sa zúčastnilo 996 detí všetkých športových súťaží.
Veronika Gažíková
1. miesto MSR mládeže v šachu 2007 do 8 rokov
1. miesto v Medzinárodných majstrovstvách ČR v šachu do 8 rokov
Majsterka Európy v šachu do 8 rokov
Mária Barninová
2. miesto - Okresná strelecká súťaž
Počas školského roka sa uskutočnilo 10 stretnutí II. a IV. ligy v šachu, kde sa spolu
zúčastnilo 140 súťažiacich.
V rámci športových aktivít sme mali dobrú spoluprácu s členmi ZTŠČ v Bojniciach
pri organizovaní streleckej ligy a vedení ZÚ technického zamerania. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať im a všetkým školám, ktoré nám poskytli priestory, pomôcky a pomáhali
pri rozhodovaní súťaží.
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Prázdninová činnosť:
CVČ pravidelne organizuje Jesenné denné tábory, Zimné denné tábory, Jarné denné
tábory a Letné denné tábory.
Zamestnanci CVČ zorganizovali pre deti a mládež mestské tábory: Break tábor bol
zameraný na výučbu tanca. Relaxačný bol všestranne zameraný. Navštívili kúpalisko Čajka,
ZOO, vystúpenie AQULY, Plážové kúpalisko, Lesopark v Prievidzi. Súťažili v stolnom
tenise, v športovej olympiáde, vo výtvarnej tvorbe. Sledovali videofilmy, zahrali sa
počítačové hry, pracovali s internetom.
Počítačový bol zameraný na prácu s PC, internetom a digitálnym fotoaparátom. Navštívili
plážové kúpalisko, Prepoštskú jaskyňu, ZOO, kde fotili s digitálnym fotoaparátom. Súťažili
v streľbe zo vzduchovky. Šachový bol zameraný na rozvoj šachových zručností.
Výtvarný bol zameraný na rozvoj výtvarnej tvorivosti. Maľovali zvieratá v ZOO, Bojnický
zámok a ďalšie zaujímavosti z Bojníc a okolia. Súčasťou tábora boli aj batikovanie, kúpanie
na kúpalisku pohybové a súťaživé hry ako aj stolný tenis, streľba zo vzduchovky, ale aj
maľovanie na textil.
Relaxačný bol všestranne zameraný. Navštívili kúpalisko Čajka, ZOO, vystúpenie AQULY,
Plážové kúpalisko, Lesopark v Prievidzi. Súťažili v stolnom tenise, v športovej olympiáde, vo
výtvarnej tvorbe. Sledovali videofilmy, zahrali sa počítačové hry, pracovali s internetom.
Centrum voľného času je pre deti a mládež otvorené v sobotu aj v nedeľu.
Počas letných prázdnin poskytuje CVČ svoje priestory aj iným centrám voľného času.
V školskom roku 2005/2006 to bolo CVČ Trenčín a DD a M Odry z Českej republiky.
c) Spolupráca školského zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom
a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)

Centrum spolupracuje so Slovenským klubom turistov. Zorganizovali Deň slovenskej
turistiky v areáli autokempingu v Bojniciach.
Centrum voľného času spolupracuje so ZŠ s MŠ Bojnice a ostatnými školami v
obvode, Zámkom v Bojniciach, ZOO, Beta rádiom, Klubom melenčiarov, Mestskou
knižnicou v Bojniciach, ZUŠ Bojnice, Mestskou políciou, Neinvestičným fondom
LIVKA, so ŠZŠI v Prievidzi, s Klubom dôchodcom, s Centrom sociálnej pomoci
v Bojniciach...
Centrum voľného času poskytuje deťom a mládeži a ich rodičom , starým rodičom
možnosť spoločne stráviť svoj voľný čas pri spoločnom záujmovom vzdelávaní.
Centrum poskytuje svoje priestory a záujmové útvary aj rodičom a starým rodičom
našich detí zo záujmových útvarov a klubov.

