
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

 
 

Záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 
-  1. ročník Súkromnej základnej školy  - 

 

FAREBNÁ PALETA  
Mgr. Simona Miklošová 

Záujmový útvar je zameraný na rozvoj výtvarného talentu, estetického cítenia 
žiakov a zoznámenie sa s niektorými druhmi umenia. 

Obsahové zameranie záujmového útvaru: 
- poznávať nové výtvarné postupy a techniky, 
- rozvíjať motorickú zručnosť a konštrukčné schopnosti, 
- zoznámiť sa so základnými maliarskymi žánrami, 
- chápať vzťah objektu a okolia, architektúry a prostredia, 
- nakresliť nádobu podľa vlastného návrhu,  
- vytvoriť svojské ornamenty s použitím tradičných prvkov, 
- poznať typické znaky vybraných druhov umenia, 
- vnímať a interpretovať výtvarné diela, 
- doplniť častí fotografie kresbou, maľbou, reliéfom, kolážou, 
- rozvíjať schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. 

 

ŠPORTOVO-POHYBOVÁ 
PRÍPRAVA  

Mgr. Štefan Kontroš 
Záujmový útvar je zameraný na rozvoj elementárnych pohybových činností. 

Obsahové zameranie záujmového útvaru: 
- rozvíjať základné pohybové schopnosti – rýchlosť, sila, obratnosť a vytrvalosť, 
- osvojiť si základy športových hier (basketbal, volejbal, futbal, vybíjaná), gymnastiky a atletiky,  
- poznať význam športu v živote. 

 
U žiakov budú rozvíjané  základné lokomočné schopnosti: 

- beh, hádzanie, chytanie, plazenie, skákanie a tomu budú prispôsobené rôzne formy prípravných cvičení a súťaží.  

 

FUTBALOVÁ PRÍPRAVA 
Mgr. Štefan Kontroš 

Záujmový útvar je zameraný na základné komponenty vo futbale. Žiaci sa budú 
venovať pravidlám a dejinám futbalu. 

Obsahové zameranie záujmového útvaru: 
- ovládať základné dejiny a pravidlá futbalu, 
- zvládnuť herné činnosti jednotlivca a osvojiť si herné kombinácie, 
- aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich, hrať fair-play, 
- poznať organizáciu futbalu na Slovensku a vo svete, 
- využiť naučené zručnosti z futbalu a aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase), 
- zdokonaľovanie technických zručností v práci s loptou, 
- rozvoj morálno-vôľových vlastností. 

 
Nácvik základných herných činností jednotlivca:  

- vedenie a spracovanie lopty, 
- obchádzanie súpera, práca brankára, 
- streľba z rôznych pozícii, 
- nadobúdanie kondičných, rýchlostných a silových schopností, 
- význam správnej životosprávy pre urýchlenie regenerácie po tréningu, 
- dôraz kladený na význam tímovej spolupráce v kolektívnom športe.  

 

ENGLISH SCHOOL CLUB 
Zahraniční lektori 

Záujmový útvar je zameraný na prípravu na vyučovacie hodiny ANJ a písanie 
domácich úloh, zdokonaľovanie sa v ANJ, aktívne precvičovanie nadobudnutých 

vedomostí a rozšírenie si schopností v anglickej konverzácii. 

Tematický výchovno-vzdelávací plán zohľadňuje: 
- vedomostnú úroveň žiakov,  
- učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu a Tematické výchovno-vzdelávacie plány,  
- učebnice ANJ v danom školskom roku, 
- pokyny a odporúčania vyučujúceho ANJ, 
- slovnú zásobu, ktorú si žiaci daného ročníka osvojujú podľa Európskeho referenčného rámca a odbornú terminológiu 

osvojenú uplatňovaním metódy CLIL v prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetoch, 
- pokyny Ministerstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k vyučovaniu ANJ v základných školách.    



 
 
Záujmové útvary sú organizované ako nepovinné 60 minútové vyučovacie bloky  jedenkrát 
týždenne v popoludňajšom čase. Realizácia výučby bude zabezpečená v učebniach a telocvični 
Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice . Platba za záujmový útvar bude stanovená 
osobitným rozhodnutím riaditeľky školy.  
 
Výška platby a podiel školy na platbách závisí od  

- počtu prihlásených v skupine, 

- odovzdania vzdelávacieho poukazu škole , 

- výšky príspevku z podielových daní Magistrátom mesta Košice na žiakov s  trvalým bydliskom 
v Košiciach, 

- ochota obcí prispievať na žiakov s  trvalým bydliskom mimo Košíc . 
 
Výška platby za English School Club závisí od požiadaviek zahraničného lektora a počtu 
prihlásených v skupine.  
 
 
 

 Mgr. Eva Bednáriková 
  zriaďovateľka a riaditeľka školy  
 


