
 

 

  CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ORGOVÁNOVÁ 5, KOŠICE 

 

  
ponúka prácu v záujmovom útvare 

Žiacky   parlament 

 

  
  

 
 

Žiacky  parlament je dobrovoľným, neštátnym, záujmovým združením, združujúcim mladých 
aktívnych ľudí, ako aj zástupcov žiakov  základných  škôl . 

 
Vytvoríme spolu tím mladých ľudí, ktorí chcú niečo dokázať, urobiť niečo zaujímavé a užitočné   

a spoločne sa naučíme organizovať super akcie a súťaže  pre seba a pre iných... 

 

PRÍĎ MEDZI NÁS, SPOLU DOKÁŽEME VIAC! 

Vekové rozpätie:  10-15 rokov 

                                                                      
KEDY ?                             

                                     UTOROK 14:45 - 16:15 hod. 
                                                   16:15 -  17:45 hod. 
                                       
KDE ?  

                                 Orgovánová 5 
 
                   
Kontakt :  0905971127 
 
Cena:          od 2 eur mesačne 

   

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Príď medzi 

nás, spolu 

dokážeme 

viac... 



 

 

 

Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru : Žiacky parlament  1. 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Janka Štefániková 

                                                            cvc.stefanikova@gmail.com 

                                                           0905971127 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  Orgovánová 5  

                                              pondelok  od 14:45-16:15  hod. 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: UTOROK :  

 
IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

- - - - - - - - - -  

5 3 7 5 9 6 6 10 - 5 

12 10 14 12 16 13 13 17 15 12 

19 17 21 19 23 20 20 24 22 19 

26 24 28 - 30 - 27 -. 29 26 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 36 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný termín 

konania ZÚ. 

Priebeh ZÚ: 14:45 - 14:55  -   zraz vo vestibule 

                      14:55  - 16:05   -  priebeh zasadnutia- ZÚ, s prestávkou 

                      16:05 -  16:15    - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 
- Celoročná súťaž  Škola plná talentov – pomoc a účasť pri každom semifinálovom kole a pri záverečnom 

finálovom kole,   Bowlingový turnaj zoznamovací a aj ukončovací,  

, Zbierka Hodina deťom, Deň študentstva – akcia v meste,  Vianočný večierok- kapustnica, 

Valentínske srdiečka, Zbierka -  Deň narcisov,  Spoločný výlet  na konci roka, Balónbal 
• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho 
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 alebo e-mail : 
cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy z ceny  
podujatia 

• Pri odhlasovnaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz člena CVČ. 

• Vedúci ZÚ si vyhradzuje právo  na zmenu miesta konania ZÚ podľa potreby. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018 
 Mgr. Janka Štefániková 
                                                                                                                     vedúca ZÚ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru : Žiacky  parlament  2. 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Janka Štefániková 

                                                            cvc.stefanikova@gmail.com 

                                                           0905971127 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  Orgovánová 5  

                                              pondelok  od  16:15- 17:45  hod. 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: UTOROK :  

 
IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

- - - - - - - - - -  

5 3 7 5 9 6 6 10 - 5 

12 10 14 12 16 13 13 17 15 12 

19 17 21 19 23 20 20 24 22 19 

26 24 28 - 30 - 27 -. 29 26 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 36 

 

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný termín 

konania ZÚ. 

Priebeh ZÚ: 16:15- 16:25  -  zraz vo vestibule 

                      16:25 – 17:35 – priebeh zasadnutia- ZÚ aj s prestávkou 

                       17:35- 17:45 - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 
- Celoročná súťaž  Škola plná talentov – pomoc a účasť pri každom semifinálovom kole a pri záverečnom 

finálovom kole,   Bowlingový turnaj zoznamovací a aj ukončovací,  

, Zbierka Hodina deťom, Deň študentstva – akcia v meste,  Vianočný večierok- kapustnica, 

Valentínske srdiečka, Zbierka -  Deň narcisov,  Spoločný výlet  na konci roka, Balónbal 
• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho 
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 alebo e-mail : 
cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy z ceny  
podujatia 

• Pri odhlasovnaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz člena CVČ. 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz  člena 

CVČ.  

• Vedúci ZÚ si vyhradzuje právo  na zmenu miesta konania ZÚ podľa potreby. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018 
 Mgr. Janka Štefániková 
                                                                                                                     vedúca ZÚ   

 
 

 


