
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ORGOVÁNOVÁ5, KOŠICE 

 

  

 

 

 

 

  miesto: e.p. Popradská 86 

  čas: streda o 16:30-18:00  

  vek: od 7 do 15 rokov 

  počet: maximálne 12 detí 

popis: 

Nemáš doma miláčika chlpáčika? Príď sa postarať o nás!  

Zahráme sa hry,  vyskúšame fantáziu, niečo sa aj dozvieme a našim 

zverencom dáme čo potrebujú: čistý domov, čerstvú vodu, chutné jedlo 

a pomaznanie. 

  

 

   

Zápis prebieha v pracovných dňoch od 2. septembra 2021. 

vedúci : RNDr. Jana Drábiková 

  kontakt: 055-641 14 11   www.cvckosice.sk; cvc@cvckosice.sk 

http://www.cvckosice.sk/


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ORGOVÁNOVÁ5, KOŠICE 

 

 

Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru :  Mladý prírodovedec 
Kód ZÚ: 53831 
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: RNDr. Jana Drábiková, 055/6411 411, cvc@cvckosice.sk 
Miesto a čas konania ZÚ:  EP Popradská 86, vestibul, č. d. 138 resp č. d. 15 a dvor 
      streda od 16:30-18:00 hod.;  
Vek :  od 7 do 15  
Max. počet účastníkov: 12 detí v skupine 

September 2021 22., 29. 
Október 2021 6., 13., 20., 27. 
November 2021 3., 10., 24. 
December 2021 1., 8., 15., 22. 

Január 2022 12., 19., 26. 
Február 2022 2., 9., 16. 
Marec 2022 2., 9., 16., 23., 30. 

Apríl 2022 6., 13., 20., 27. 
Máj 2022 4., 11., 18., 25. 
Jún 2022 1., 8., 15. 
 
Popis záujmového útvaru: Obsahom záujmového útvaru je starostlivosť o zvieratká (andulky, zebričky, 
ježka, korytnačku, malé aj veľké hlodavce). Neoddeliteľnou súčasťou záujmového útvaru sú zábavné hry a 
aktivity, ktoré prevetrajú naše znalosti o prírode. Štvornohý návštevník ZÚ- psík Elly sa postará o 
vybehanie všetkých, čo radi behajú ☺ 
Priebeh ZÚ:        16,25 - 16,30 – zraz vo vestibule  
                             16,30 - 18,00 – priebeh ZÚ  
                             18,00              - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom 
 
Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

-  DelňaTOUR- kúpalisko Delňa v Prešove 

- Mikulášske podujatie pre členov ZÚ 
  

 Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ 

(otvorená hodina pre rodičov). 

• 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 : labovska@cvckosice.sk 

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

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku. 

• Vedúca záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej 
činnosti a priestoru. 

• 17.06.2022 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti. 
 

                                          Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2021/2022 
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