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1. ÚVOD, HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012  

 

 

Aj v podmienkach neformálneho vzdelávania chceme deťom a mládeži v našich 

záujmových útvarov poskytnúť také vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im budú 

prínosom v ďalšom živote. A to všetko v kresťanskom duchu. Vedomosti a znalosti získané v 

hudobných, v tanečných, v športových krúžkoch, v krúžkoch šikovných rúk, a v 

prírodovedných krúžkoch, získané nenásilným, hravým spôsobom, môžu zúročiť v ďalšom 

štúdiu i v budúcom povolaní. Nebudeme len zariadením, ktoré vypĺňa voľný čas, ale veríme, že 

sa staneme významným fenoménom v neformálnom vzdelávaní detí a mládeže.  

Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. 

z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2009 

Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, 

školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, ako aj z aktuálnych pedagogicko - 

organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok. V ich zmysle sa 

CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a 

mládež v ich voľnom čase.  

Centrum voľného času bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého 

kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.  

Dôraz budeme klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno - patologickými 

javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, 

informačné a poradenské služby pre deti a mládež. V rámci svojho pôsobenia budeme vytvárať 

predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou 

voľného času detí a mládeže v obci a regióne, v záujme účinného napĺňania miestnej i 

regionálnej politiky voči mladej generácii.  

Centrum voľného času v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. a v súlade s 

vyhláškou č.306/2009 Z.z. bude vytvárať podmienky na neformálne vzdelávanie, na rozvíjanie 

a zdokonaľovanie praktických zručností, zabezpečovať podľa potrieb súťaže pre deti základných 

a stredných škôl, organizovať a zabezpečovať výchovnovzdelávaciu činnosť prostredníctvom 

rozvoja záujmov detí, mládeže do 30 rokov a ich rodičom.  

Budeme zhromažďovať základné informácie v oblasti voľno-časových aktivít, primárnej 

prevencii závislostí, poskytovaní finančných dotácií, vytvárať informačné databázy a 

poskytovať ich deťom a mládeži, občianskym združeniam detí a mládeže a ďalším záujemcom. 

Pozornosť budeme venovať talentovaným deťom a mládeži organizovaním súťaží.  

Pútavou formou budeme podnecovať dopyt detí a mládeže po voľno-časových aktivitách, 

organizovaním rôznych rekreačných a turistických činností umožňovať aj občanom obce a ich 

deťom efektívne napĺňať svoj voľný čas.  

V príležitostnej záujmovej činnosti sa zameriame na podujatia, ktoré môžeme 

organizovať v našich priestoroch, prípadne v spolupráci s inými subjektmi pracujúcimi s deťmi 

a mládežou s využitím sponzorskej pomoci. Doplnkom činnosti bude aj záujmový servis pre 

mládež a dospelých, pre kolektívy škôl a školských klubov.  

Dôsledne budeme zabezpečovať, spracovávať a archivovať dokumentáciu činnosti CVČ.  

 

 

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CVČ 

 

a/ pedagogický úsek  

b/ hospodársko-správny úsek  

 

 

a/ pedagogický úsek:  

 

RIADITEĽ CVČ:  

- Vedúci pedagogický pracovník, ktorý riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov CVČ, 

zodpovedá: 

  - za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, plánov výchovno - vzdelávacej 

činnosti,  



  - za odbornú úroveň výchovno - vzdelávacej práce CVČ   

  - za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ.  

 

ODDELENIE V CVČ:  

Činnosť CVČ prebieha v piatich oddeleniach, kde pracuje 21 zamestnancov, ktorí sú 

zamestnaní na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti a dvaja pedagógovia majú pracovnú 

zmluvu. 

 

b/ hospodársko-správny úsek:  

 

-MZDÁRKA, PERSONALISTKA  

-EKONÓMKA  

-UPRATOVAČKA  

-všetky pracovníčky budú pracovať na dohodu o vykonaní pracovnej činnosť.  

 

 

3. HLAVNÉ ÚLOHY 

 

1. V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 388/2007 Z.z. o CVČ centrum zabezpečí výchovno –

vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v priebehu celého kalendárneho roka, a to 

najmä prostredníctvom záujmovej činnosti. 

2. Prednostne zabezpečíme mimoškolské aktivity v záujmovej činnosti centra určené pre deti a 

mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia aj v spolupráci s kultúrnymi a spoločenskými 

organizáciami. 

3. Budeme klásť dôraz na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a 

ochranu detí a mládeže pred sociálno - patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. 

4. Postaráme sa o rozvoj informačných a poradenských služieb pre deti a mládež. 

5. Budeme vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa 

zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v regióne v záujme účinného napĺňania 

miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii. 

6. Centrum voľného času na pomoc pri výchove vo voľnom čase bude využívať metodickú, 

školiacu, informačnú a poradenskú činnosť IUVENTY (www.iuventa.sk). 

7. V súlade s akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, riešiť úlohy výchovy v duchu 

humanizmu 

8. Centrum voľného času využíva možnosti realizácie projektov v rámci komunitárneho 

programu Európskej únie Mládež v akcii a v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a 

mládeže v SR na roky 2008-2013 (programy ADAM), ktoré zabezpečuje odbor detí a mládeže 

MŠVVaŠ SR. 

9. V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať problémy 

segregácie rómskych detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, vytvárať vhodné 

podmienky pre ich vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou. 

10. V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2008 – 2011 zamerať sa 

na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. Realizovať prevenciu HIV/AIDS v 

súlade so schválenými učebnými osnovami, pravidelne uskutočňovať besedy so psychológom, 

resp. lekárom a vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS. 

11. V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality 

realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a 

kriminality a na podporu morálneho a právneho vedomia. 

 

 

4. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 

1.   pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra 

2. príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií 

zameraných na rozvoj vedomostí a zručností 

3. prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, sústredení, činnosti v 

záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí 



4. organizovanie voľno časových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré 

nenavštevujú centrum 

5. spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú 

aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum 

 

a. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ: 

 

V školskom roku 2011/2012 vytvoríme podmienky pre prácu 47 záujmových útvarov. 

Sedem z nich budú viesť interní pedagogickí pracovníci, a ostatné záujmové útvary budú viesť 

externí pracovníci (zamestnaní na dohodu o vykonaní práce). Činnosť sa začne rozbiehať 

postupne od 15.09.2011 informačnými stretnutiami, kde sa dohodne presný deň a čas 

stretávania sa. 

 

 

5. HLAVNÉ ÚLOHY, VYPLÝVAJÚCE Z KONCEPCIE ROZVOJA CVČ 

 

K splneniu uvedených úloh je potrebné zabezpečiť: 

 

1. Predchádzať poklesu detí a mládeže v priebehu školského roka doplňujúcimi zápismi do 

celoročných útvarov, respektíve voliť formu niekoľkomesačných kurzov alebo na seba 

nadväzujúcich cyklov s kratšou dobou trvania ako 10 mesiacov. 

2. Do výchovno – vzdelávacej činnosti centra v súlade s Národným programom boja proti 

drogám zaraďovať aktivity zamerané na prevenciu závislostí a odstraňovanie negatívnych 

javov detí a mládeže. 

3. Učiť deti a mládež chrániť životné prostredie a uvedomovať si problémy životného prostredia 

miestneho, regionálneho, národného alebo globálneho charakteru a významu. 

4. Vychovávať deti a mládež prostredníctvom životného prostredia. Rozvíjať zručnosti, ktoré 

umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo životného 

prostredia. Rozvíjať pozitívne hodnoty a postoj detí a mládeže, viesť ich k priamej účasti na 

ochrane a zveľaďovaní životného prostredia. 

5. Pre úspešné zvládnutie úloh budeme spolupracovať s organizátormi aktivít voľného času detí 

a mládeže podľa ponúk a záujmu. 

6. Vo výchovno – vzdelávacej práci zvýšime náročnosť na prácu interných, ale aj externých 

pracovníkov. 

7. V rámci finančných možností budeme vytvárať vhodné materiálno – technické podmienky 

pre rozvinutie bohatej záujmovej činnosti. 

8. V oblasti estetickej výchovy budeme spolupracovať s kultúrno – výchovnými spoločenskými 

organizáciami a zariadeniami. 

9. Centrum voľného času podľa finančných podmienok bude vytvárať vhodné podmienky pre 

realizáciu rekreačných činností, pohybových aktivít a turistiky. 

10. Včas a dôsledne pripravíme bohatú prázdninovú činnosť pre deti a mládež formou rôznych 

aktivít voľného času a táborov s odborným zameraním. Cez jesenné, vianočné, veľkonočné a 

letné prázdniny pripravíme pútavé podujatia. Budeme náročnejšie pristupovať pri organizovaní 

podujatí v sobotu, nedeľu, dňoch pracovného voľna a pokoja. 

11. Budeme účelne a hospodárne využívať materiálne a finančné prostriedky na zabezpečenie 

činnosti zariadenia. 

 

 

6. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 

6. 1 Pravidelná záujmová činnosť 

 

Pravidelná záujmová činnosť je organizovaná činnosť v záujmových útvaroch, krúžkoch, 

zameraná na uspokojenie a rozvíjanie záujmov najširších más detí a mládeže, ich schopností, 

talentu a tvorivosti s potrebami a záujmami detí, mládeže a tiež požiadavkami ich rodičov. 

Aj v tomto školskom roku bude výchovno–vzdelávacia činnosť zabezpečovaná formou 

záujmových útvarov. Je zriadených 47 ZÚ, ktoré sú vedené internými alebo externými 

pracovníkmi s bohatými pedagogickými skúsenosťami. To dáva záruky kvalitného vedenia ZÚ 

aj po odbornej stránke. 



Svoju činnosť realizuje CVČ aj v priestoroch iných škôl a zariadení.  

Využívame aj priestory v Ptrukši, vo Veľkých Kapušanoch, v Krišovskej Lieskovej, vo 

Vyšnom Nemeckom, vo Vyšnej a Nižnej Rybnici, v Maťovciach, a v Slavkovciach, 

v Sobranciach, v Michalovciach, v Dúbravke, v Koromli a v Úbreži. K dispozícii je nám 

telocvičňa vo Veľkých Slemenciach. 

 

Pre jednotlivé oddelenia z toho vyplývajú nasledujúce úlohy: 

 

1.  Vytvoríme záujmové útvary pre začiatočníkov a pokročilých. 

2.  Zvýšime počet záujmových útvarov, zapojenosť detí a mládeže, no nie na úkor kvality. 

3.  Do organizovanej záujmovej činnosti budeme zapájať deti a mládež na základe záujmu a 

nie podľa vonkajších vplyvov na deti. 

4.  Budeme dbať na dôslednú prípravu vedúcich záujmových útvarov, vrátane priamej prípravy. 

5.  Vytvoríme podľa možností zariadenia podmienky pre záujmovú činnosť vo všetkých 

oblastiach. 

6.  Každý záujmový útvar namiesto pravidelných stretnutí v priebehu roka zorganizuje 

doplnkové podujatie z inej oblasti, podľa záujmu detí a mládeže. Podľa možností ich spojíme so 

športovo – turistickou činnosťou. 

7.  Členovia ZÚ budú znášať v prípade potreby finančné náklady na činnosť útvaru. 

8.  Časopisy potrebné pre kurzy a útvary si hradia členovia sami. 

9.  Výsledky hospitačnej činnosti z krúžkovej činnosti a príležitostných podujatí budú 

zverejňované na pracovných poradách. 

10. Prehľad záujmovej činnosti v zariadení bude tvoriť prílohu celoročného plánu. 

 

 

7. ORGANIZAČNÉ OPATRENIA K ZABEZPEČENIU ZČ 

 

1. Zápis do záujmových útvarov vykonáme do 15.09.2011 a podľa potreby aj počas celého 

roka 

2. Zmluvy s externými pracovníkmi uzavrieme pred začatím činnosti záujmového útvaru /do 

30.09.2011/ 

3. Záujmovú činnosť začneme od 01.10.2011 

 

 

7. 1. Príležitostná záujmová činnosť 

 

Pod príležitostnou záujmovou činnosťou rozumieme organizovanie jednorazových alebo 

cyklicky sa opakujúcich podujatí rozmanitého charakteru. Bude zameraná na spestrenie 

celkového programu ZÚ a bude mať výchovno-poznávací charakter. Podchycuje deti a mládež, 

ktoré nenavštevujú krúžky či kluby a ponúka možnosť zaujímavého trávenia voľného času na 

základe vlastného výberu z ponuky podujatí. Je to aj najvhodnejšia forma získavania nových 

členov ZÚ, čomu treba podriadiť úsilie pri jej zabezpečovaní. Je to zároveň spôsob prezentácie 

činnosti CVČ. CVČ realizuje podujatia na základe vlastného plánu, podľa požiadaviek 

zriaďovateľa a podľa aktuálnej potreby. Všetci pedagogickí pracovníci budú dbať na to, aby: 

 

1. príležitostná záujmová činnosť bola organizovaná v čase mimo vyučovania, v popoludňajších 

hodinách a počas prázdnin 

2. príležitostná činnosť nebola iba výchovná a vzdelávacia, ale hlavne rekreačná, relaxačná a 

zábavná 

3. príležitostná činnosť venovala pozornosť súťažiam, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR, Iuventa, 

SAŠS 

4. príležitostná činnosť zapojila čo najväčší počet detí a rodičov, ktorí pracujú v ZÚ 

 

7. 2. Prázdninová činnosť 

 

Počas vedľajších prázdnin je pre deti a mládež zabezpečená ponuka podujatí a akcií. 

Počas hlavných prázdnin organizuje CVČ aktivity nielen pre členov ZÚ, na ktorých vrcholí ich 

celoročná práca, ale aj pre nečlenov v letných táboroch. Tie sa budú uskutočňovať formou 

táborov. Na letnú činnosť bude vypracovaný samostatný plán. 



 

 

8. VNÚTORNÁ ČINNOSŤ 

 

8. 1. Kontrolná činnosť 

 

Kontrolná činnosť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vnútornú priebežnú 

kontrolu vykonáva riaditeľ a ním poverení zamestnanci. Vonkajšiu kontrolnú činnosť 

vykonávajú príslušné kontrolné orgány – zriaďovateľ, príslušné orgány štátnej správy v 

školstve, štátneho dozoru na úseku zdravotníctva a štátneho odborného dozoru nad 

bezpečnosťou práce. 

CVČ riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Z toho vyplýva i povinnosť kontrolnej 

činnosti vo všetkých oblastiach činnosti, pokiaľ niektorú z kontrolných činností nedeleguje na 

ďalších zamestnancov. Vykonáva kontrolnú činnosť pedagogickú, ekonomickú, prevádzkovú. 

Zástupca riaditeľa, ktorý je zodpovedný za pedagogickú činnosť centra, vykonáva kontrolnú 

činnosť v oblastiach výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti a metodickej a 

odbornej pomoci, vrátane hospitačnej činnosti v jednotlivých oddeleniach, v záujmových 

útvaroch, pri podujatiach. 

Poverení pedagogickí zamestnanci kontrolujú úroveň práce záujmových útvarov, ktoré 

vedú externí zamestnanci. Táto činnosť je realizovaná formou hospitácií. Hospitačná činnosť je 

súčasťou vonkajšej i vnútornej kontrolnej činnosti.  

Sleduje najmä: 

a) v práci záujmových útvarov a pri podujatiach cieľ činnosti (či zodpovedá pedagogickému 

zámeru), primeranosť programu, pripravenosť vedúceho, využívanie pomôcok, aktivitu členov, 

štruktúru schôdzky, kultúru prejavu a vystupovania, pracovnú atmosféru, bezpečnosť a 

ochranu zdravia, vedenie povinnej pedagogickej dokumentácie. 

b) pri hospitačnej činnosti v oddeleniach využívanie pracovnej doby a jej optimálne 

rozvrhnutie, úroveň riadiacej práce vedúceho oddelenia, úroveň dokumentácie oddelenia, 

úroveň práce záujmových útvarov. Kontrola prevádzky zariadenia zahŕňa oblasť hospodárenia, 

bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, čistoty a hygieny, 

dodržiavania pracovno-právnych predpisov a plnenia uložených úloh. 

 

8. 2. Plánovacia činnosť 

 

a) Metodičný plán 

 

Október 2011 

1. Plán práce CVČ 

2. Plán práce oddelení 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

December 2011 

1. Pravidelná ZČ 

2. Príležitostná ZČ 

 

Február 2012 

1. Priebežné polročné hodnotenie činnosti CVČ 

2. Spontánna činnosť 

3. Súťaže 

 

Apríl 2012 

1. Pravidelná ZČ v novom školskom roku 

2. Príprava letnej činnosti 

3. Vyhodnotenie súťaží a olympiád 

 

Jún 2012 

1. Vyhodnotenie záujmovej činnosti 

2. Letná činnosť 

3. Vyhodnotenie metodickej činnosti 



 

 

b) Plán ostatných porád 

 

- pracovné porady podľa potreby 

- prevádzkové porady v júni 

- porady s externými vedúcimi ZÚ podľa potreby 

 

c) Plán príležitostnej činnosti a súťaží 

 

d) Vyhodnocovací plán 

 

jún   Zhodnotenie spontánnych a príležitostných činností, ich význam pri získavaní nových 

členov ZÚ v CVČ 

 Zhodnotenie celoročnej práce ZU 

 

 

9. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI 

 

CVČ je súčasťou širokého spektra štátnych a neštátnych subjektov, ktoré realizujú 

výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže a v záujme ktorých je aktívna 

spolupráca všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času v obci a 

regióne. Cieľom je vytvoriť spoločné postupy, deľbu práce, kooperáciu v obci a regióne v 

záujme účinného napĺňania lokálnej i regionálnej politiky voči mladej generácii. 

Spolupráca CVČ s občianskymi združeniami detí a mládeže, záujmovými zväzmi a 

združeniami, ICM, školami, školskými zariadeniami a metodickými pracoviskami je založená na 

princípoch rovnocenného partnerstva. Účelná pre CVČ je spolupráca s Iuventou, organizáciou 

MŠVVaŠ SR, ktorá zhromažďuje a spracováva informácie o činnosti rôznych subjektov, 

aktívnych v oblasti práce s deťmi a mládežou v SR a v zahraničí. Zabezpečuje rozvoj práce 

s deťmi a mládežou formou výskumných a vzdelávacích aktivít a podporuje mobilitu detí a 

mládeže na medzinárodnej úrovni. 

 

 

10. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 

 

CVČ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá je financovaná 

zriaďovateľom Gréckokatolíckou eparchiou Košice ako originálna kompetencia. Ďalšími zdrojmi 

financovania sú prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky prijaté od iných fyzických alebo 

právnických osôb, príspevky rodičov na čiastočnú náhradu nákladov spojených s vykonávaním 

výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti a príspevky a dary od domácich a 

zahraničných právnických a fyzických osôb. 

Základným cieľom hospodárenia je efektívne využiť prostriedky z verejných zdrojov spolu 

s prostriedkami účastníkov výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti, ktorí 

prispievajú na úhradu nákladov, či s prostriedkami z iných zdrojov. 

Jeden z možných doplnkových finančných zdrojov pre činnosť CVČ predstavuje 

spolupráca s nadáciami, fondmi a rôznymi inštitúciami, ktoré môžu poskytnúť finančnú, 

materiálnu ako aj inú podporu, osobitne v oblastiach vzdelávania, enviromentálnej výchovy, 

starostlivosti o deti a mládež so špeciálnymi potrebami, národnostné menšiny a etnické 

skupiny.  

 

 

11. PROPAGAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 

 

Propagácia činnosti zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou aktivít CVČ. Premyslený 

a cielený systém informovania verejnosti o úlohách CVČ a ich plnení vytvára podmienky pre 

všeobecnú akceptáciu CVČ ako inštitúcie a jeho činnosti. Zároveň sa tým vytvára 

informovanosť u cieľovej skupiny, t.j. detí a mládeže a ich následné zapojenie do aktivít CVČ. 

Bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť práve týmto otázkam a hľadať nové, nekonvenčné 

možnosti propagácie. 



Cieľom propagačnej činnosti bude zovšeobecňovať dobré skúsenosti a poznatky z vlastnej 

výchovno – vzdelávacej práce a včas programovať plánovanú činnosť zariadenia. 

 

V školskom roku 2011/2012 je potrebné v tejto oblasti zabezpečiť: 

 

a/ pravidelne propagovať záujmovú činnosť 

b/ príležitostnú činnosť propagovať formou letákov, pútačov a propozícií 

c/ spolupracovať s médiami, zapájať sa do dopisovateľskej činnosti v dennej tlači, Učiteľských 

novinách... 

Program zlepšenia propagácie zahŕňa v sebe postupné skvalitňovanie a rozširovanie 

aktualizácie činnosti CVČ na internetovej stránke CVČ. Vedenie kroniky CVČ, fotoarchívu a 

videoarchívu CVČ. 

 

 

12. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU, RIADIACA PRÁCA 

 

1. Prvý polrok školského roka 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011, vyučovanie sa začína 

v sobotu 1. októbra 2011 a končí sa 31. januára 2012. 

2. Druhý polrok sa začína 1. februára 2012, vyučovanie sa začína 1. februára 2012 a končí sa 

30. mája 2012. 

3. Prázdniny: v CVČ budeme plánovať prázdninovú činnosť na: Jesenné prázdniny, Vianočné 

prázdniny, Letné prázdniny 

4. Plán vianočných prázdnin spracovať do 05.12.2011 

5. Plán jarných prázdnin spracovať do 13.02.2012 

6. Plán letnej činnosti spracovať do 31.05.2012 

7. Vyhodnotenie činnosti spracovať: 

- do októbra 2012 

8. Školské rady: 

september 2011 – Plán práce CVČ na školský rok 2011/2012 

Perspektíva ďalšieho rozvoja 

marec 2012 - Vyhodnotenie činnosti za I. polrok školského roka 2011/2012 

Kontrola plnenie opatrení 

jún 2012 - Vyhodnotenie činnosti za školský rok 2011/2012, analýza činnosti a námety na 

činnosť v budúcom roku. 

9. Kontrolná a hospitačná činnosť: 

Na záujmovom krúžku najmenej 1 x mesačne v priebehu roka 

10. Pracovná doba: - je pružná v rozpätí od 8:00 do 20:00 hod. s prevahou v popoludňajších 

hodinách 

 

12.1. Plán pracovných porád 

 

Pravidelné body pracovných porád: 

- kontrola plnenia úloh 

- kontrola plnenia plánu podujatí 

- plán podujatí na nasl. mesiac (organizačné zabezpečenie) 

- priama činnosť jednotlivých pedagogických zamestnancov 

- vnútroškolská kontrola (výsledky) 

- informácie z porád, aktívov a pod. 

- diskusia 

 

September: 

- Deň otvorených dverí 

- organizačné pokyny školský rok 2011/2012 

- (rozvrh hodín) 

- plán práce CVČ sv.Bazila Veľkého – podklady 

- správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  

 

Október: 

- stav naplnenosti ZÚ 



- úväzky externých vedúcich pracovníkov 

- bezpečnosť pri práci s deťmi 

- pracovná doba pedagogických zamestnancov 

- plán práce CVČ na školský rok 2011/2012 

- pripomienky k návrhu 

 

November: 

- pravidelná záujmová činnosť 

- príprava na inventarizáciu 

 

December: 

- inventarizácia 

- prázdninová činnosť počas zimných prázdnin 

 

Január: 

- vyhodnotenie výchovno- vzdelávacej činnosti za I. polrok 2011/2012 

- rozbor hospodárenia za rok 2011 

 

Február: 

- prázdninová činnosť, jarné prázdniny príprava 

- stav naplnenosti ZÚ 

 

Marec: 

- jarné prázdniny 

- príprava na Deň otvorených dverí 

 

Apríl: 

- postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR 

- príprava podkladov na školský rok 2012/2013 

 

Máj: 

- podklady na záverečnú správu o činnosti CVČ sv.Bazila Veľkého za šk.r. 2011/2012 

- plán dovoleniek 

- príprava na ukončenie činnosti v ZÚ 

 

Jún: 

- záverečné hodnotenie činnosti CVČ 

- letná prázdninová činnosť 

- rozbor hospodárenia za prvý polrok 2012 – informatívne 

 

 

13. ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH KRUŢKOV 

  

 

P.č. Názov 
Vedúci záujmového 

útvaru 
Vedúci krúţku 

Počet 

deti 

  Interný Externý   

1. Internetový 1  Tóthová 12 

2. Šikovné ruky I. 1  Tóthová 12 

3. Kinoklub 1  Tóthová 12 

4. Biblicko-katechetický 1  Szabó 12 

5. Spoločenské hry 1  Tóthová 12 

6. Šikovné ruky II. 1  Tóthová 12 

7. Počítačový krúţok 1  Szabóová 12 

8. Športovo-katechetický krúţok  1 Geletka 12 

9. Pohybové hry  1 Rubiová 12 

10. Stolnotenisový krúţok I.  1 Lukáč 16 

11. Stolnotenisový krúţok II.  1 Lukáč 16 

12. Šikovné ruky  1 Horváthová 12 



13. Športovo – pohybový krúţok  1 Horváthová 12 

14. Tvorivé dielne  1 Popovicsová 17 

15. Spoločenské hry  1 Popovicsová 15 

16. Pohybový kruţok  1 Demko 12 

17. Hudobný krúţok  1 Demko 12 

18. Športovo-katechetický krúţok  1 Tóth 12 

19. Biblicko-katechetický  1 Demko 12 

20. Šikovné ruky   1 Demjenová 12 

21. Biblicko – športový  1 Onisik 12 

22. Biblický krúţok I.  1 Baran 12 

23. Club  1 Baran 12 

24. Judo  1 Kittanová 12 

25. Klub mladých I.  1 Ivánová 12 

26. Klub mladých II.  1 Ivánová 12 

27. Klub mladých III.  1 Ivánová 12 

28. Klub mladých IV.  1 Ivánová 12 

29. Klub mladých V.  1 Ivánová 12 

30. Hudobný  1 Vagaská 12 

31. Pohybový  1 Bystránska 12 

32. Ochranca prírody  1 Horoszová 12 

33. Počítačový krúţok  1 Horváth 12 

34. Internet  1 Gáspárová 19 

35. Práca s počítačom  1 Gáspárová 15 

36. Šikovné ruky  1 Horoszová 13 

37. Výtvarnícky  1 Bystránska 12 

 38. Biblický krúţok II.  1 Baran 12 

 39. Pohybové hry  1 Baran 12 

 40. Hudobno-dramatický krúţok  1 Horváthová 12 

 41. Šikovné ruky  1 Demko 12 

 42. Výtvarno–dramatický krúţok  1 Harvanová 12 

 43. Biblicko-katechetický  1 Kraus 12 

 44. Šikovné ruky  1 Rubiová 12 

 45. Katechetický krúţok I.  1 Varga 12 

 46. Katechetický krúţok II.  1 Varga 12 

 47. Výtvarný krúţok  1 Horváth 12 

      

 Celkovo 7 40 23 591 

 

 

14. ROZVOJ PROFESIJNEJ KARIÉRY 

 

Všetci interní pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 

596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Vzdelávanie si budú dopĺňať 

rôznymi druhmi priebežného vzdelávania na základe ponuky Metodicko – pedagogického 

centra Bratislava. Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR platnej od 01.11. 2009 o kontinuálnom 

vzdelávaní a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Externí pracovníci, vedúci ZÚ po odbornej stránke spĺňajú požiadavky na vzdelanie, podľa 

zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z 

24.06.2009. 

 

Vo Veľkých Slemenciach, dňa 15.09.2011 

Prerokované školskou radou, dňa 15.09.2011 

 

 

 

 

       Beáta Lizáková                                                        PaedDr.Zsolt Szabó 

        predsedkyňa RŠ                                                                 riaditeľ CVČ 


