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1. ÚVOD 

HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU 2010/11 

 

 V podmienkach neformálneho vzdelávania chceme 

deťom a mládeţi v našich záujmových útvarov poskytnúť 

také vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im budú 

prínosom v ďalšom ţivote. Vedomosti a znalosti získané v 

hudobných, v tanečných, v športových, v jazykových a v 

prírodovedných krúţkoch získané nenásilným, hravým 

spôsobom, môţu zúročiť v ďalšom štúdiu i v budúcom 

povolaní. Nebudeme len zariadením, ktoré vypĺňa voľný čas, 

ale veríme, ţe sa staneme významným fenoménom v 

neformálnom vzdelávaní detí a mládeţe. Činnosť Centra 

voľného času detí a mládeţe vychádza zo Zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní 



(školský zákon), z vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o 

školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku 

odbornej praxe,z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z 

Výchovného programu Centra voľného času ako aj z 

aktuálnych Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy 

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

SCVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov 

realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládeţ v ich voľnom 

čase. Súkromné centrum voľného času bude vytvárať 

podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre 

deti a mládeţ v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane 

školských prázdnin. Dôraz budeme klásť na prevenciu a 

ochranu detí a mládeţe pred sociálno - patologickými javmi 

a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeţe s 

miestnou samosprávou, informačné a poradenské sluţby pre 

deti a mládeţ. V rámci svojho pôsobenia budeme vytvárať 

predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, 

ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a 

mládeţe v obci a regióne, v záujme účinného napĺňania 

miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii. 

s Iuventou, MŠ SR ktoré zhromaţďuje informácie v oblasti 

práce s deťmi a mládeţou  SR a podporuje mobilitu detí. 

( Adam 2, Mládeţ v akcii.) Pozornosť budeme venovať 

talentovaným deťom a mládeţi organizovaním súťaţí. 

Budeme vyuţívať vzdelávacie poukazy ako bonusový systém 

finančnej podpory v zmysle zákona o financovaní základných 

škôl a školských zariadení. Pútavou formou budeme 

podnecovať dopyt detí po voľno-časových aktivitách, 

organizovaním rôznych rekreačných a turistických činností 

umoţňovať aj občanom obce a ich deťom napĺňať svoj voľný 

čas. V príleţitostnej záujmovej činnosti sa zameriame na 



podujatia, ktoré môţeme organizovať v našich priestoroch, 

prípadne v spolupráci s inými subjektmi pracujúcimi s deťmi 

a mládeţou s vyuţitím sponzorskej pomoci. Dôsledne 

budeme zabezpečovať, spracovávať a archivovať 

dokumentáciu činnosti SCVČ. 

Výchovný program nášho centra : „Dajme deťom šancu“ 

bude slúţiť ako hlavná osnova pri napĺňaní hlavného 

poslania centra, ktorým je poskytovanie priestoru na 

efektívne vyuţívanie voľného času, pod vedením 

kvalifikovaných odborníkov. 

  

Našim cieľom je zapojiť čo najväčší počet detí  do 15 

rokov, do voľno-časových aktivít v regióne Podpoľania. 

Chceme sa zamerať na kvalitu činnosti centra a s kolektívom 

pedagógov škôl a pracovníkov centra pripraviť projekty, 

ktoré nám umoţnia skvalitniť našu činnosť. Chceme 

otvorenú inštitúciu, ktorá sprístupní športoviská deťom, 

mládeţi a rodičom v popoludňajších hodinách, počas 

víkendov a školských prázdnin. Chceme vychovať 

vzdelaného človeka, schopného celoţivotne sa vzdelávať, 

ktorý by vedel tráviť aktívne a zmysluplne svoj voľný čas. 

 

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CVČ 
 

a/ PEDAGOGICKÝ ÚSEK:  

 

RIADITEĽKA SCVČ: - Vedúci pedagogický pracovník, ktorý 

riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov SCVČ, 

zodpovedá za dodrţiavanie všeobecne záväzných predpisov, 

výchovného programu, plánu práce, za odbornú úroveň 

výchovno – vzdelávacej práce SCVČ a za efektívne 

vyuţívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti 

SCVČ.  



 

ODDELENIA V SCVČ: Činnosť SCVČ prebieha v 6 

oddeleniach, kde pracujú cca 27 zamestnanci, ktorí budú 

zamestnaní na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti. Okrem 

nich v zariadení budú pracovať aj tréneri a ďalší externí 

pracovníci s praxe,  ktorí budú viesť niektoré špecializované 

záujmové útvary pre deti a mládeţ.  

Pracovno - právne vzťahy budú upravené  dohodami 

o pracovnej činnosti.  

Budeme zamestnávať len takých zamestnancov, ktorí 

spĺňajú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na výkon 

povolania podľa vyhlášky 41/1996 Z.z. o odbornej a 

pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov.  

 

 

b/ HOSPODÁRSKO-SPRÁVNY ÚSEK:  

EKONÓM – bude pracovať na dohodu o vykonaní práce  

 

Centrum nevlastní priestory na vykonávanie voľno-časových 

aktivít. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme vykonávať 

v prenajatých školských priestoroch ZŠ Vígľaš, ZŠ Slatinské 

Lazy a ZŠ s MŠ Korytárky. Priestorové podmienky vyhovujú 

potrebám výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedúci 

jednotlivých krúţkov majú k dispozícii triedy na ZŠ, 

počítačové učebne, telocvične, posilňovňu, futbalové ihriská. 

So všetkými zariadeniami centrum uzavrie zmluvu 

o prenájme vyuţívaných priestorov.  

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 

1. pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a 

oddeleniach centra 

2. príleţitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaţí, 
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 

3.1 Pravidelná záujmová činnosť 

 

Spočíva vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie 

záujmov detí a mládeţe v záujmových útvaroch, ktoré budú 

vytvorené na základe záujmu detí. Úlohou pravidelnej ZČ je 

podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich kľúčové 

kompetencie. 

 

V školskom roku 2010/2011 bude v centre pracovať 

290 detí v  30 záujmových útvaroch. Vedúcimi budú  externí 

odborne vzdelaní pedagogickí pracovníci. Kvalitné 

materiálne, priestorové a personálne vybavenie ZÚ 

zabezpečuje ich vysokú úroveň. Vysoký štandard je 

potrebné udrţiavať zlepšovaním materiálneho vybavenia 

útvarov a aplikáciou nových foriem práce. 

 



Titul Meno 

 

Vedúci ZÚ 

Slatinské Lazy 

Priezvisko Počet 

Členov / 

dievčatá 

Záujmový 

útvar 

1.Mgr.Dagmar Kulichová 5 /0 Počítačový 

2.Mgr. Mária Čilíková 4 /4 Dramatický 

3.Iveta  Jeloková 4 /2 Šikovníček 

4.Mgr.Ľubomíra Tarabová 5/1 Výtvarný 

5.Mgr.Jana Hájová 4/4 Eurytmický 

6.Ing. Viera  Uhliarová 4/4 Šikovné ruky 

7.Ing. Renáta Nutterová 5/1 Anglický 

jazyk 

8.Mgr. Eva Rovňanová 4/3 Bystré 

hlavičky 

9.Mgr.Magdaléna Ferjenčíková 4/2 Kríţovky 

10.Ing.Mária Chebeňová 4/4 Kreatívne 

aranţuj 

11. Miroslav Smutný 6/0 Futbalový 

12. Dušan Sloboda 6/0 Karate 

13.Ing. Jana Sudárová 6/0 Digitálna 

technika 

14.Peter Baňas 4/1 Gitarový 

 

 

Krúžky 

ZŠ Vígľaš 

Počet / dievčatá Vedúci ZÚ 

 

1. Počítačový 1. 

stupeň  

26/9 Šufliarska Anna 

Mgr. 

2. Počítačový  

1.stupeň I 

16/13 Výbošťoková 

Radomila Mgr 

3.Matematika pre 

ţivot 

21/13 Koţeluhová Slávka 

Mgr. 

4.Športové hry 27/15 Cibuľková Ľubica 

5.Počítačový  a 

robolab II.st 

27/9 Budincová Dagmar 

PeadDr. 



6.S nemčinou za 

hranice 

9/9 Hroncová Mária 

Mgr. 

7. Spevácky 8/8 Kováčová Jaroslava 

Mgr. 

8.Poľovnícky 12/0 Adam Pavel 

9.Ekonomický so 

zameraním na 

cestovný ruch 

4/4 Jaloviarová Katarína 

Ing. 

10.Tanečný 5/5 Nociarová Katarína 
Mgr. 

11.Divadelný 16/11 Vidiečanová Darina 

12.Športový pre I st 16/5 Výbošťoková 

Radomila Mgr 

13.Ţiacky 

parlament 

8/4 Budincová Dagmar 

PeadDr. 

 

 

Krúţky 

ZŠ s MŠ korytárky 

Počet / dievčatá Vedúci ZÚ 

 

1.Prírodovedný  9/5 Mgr. Jana 

Stančíková 

2.Loptové hry 14/1 Mgr. Erika 

 Krnáčová 

3.Športovo - 

tanečný 

7/7 Mgr. Erika 

 Krnáčová 

 

 
 

3.2 Príleţitostná záujmová činnosť 

 

Ide v nej o organizovanie jednorazových, alebo 

cyklických podujatí rôzneho charakteru. Ponúka moţnosť 

trávenia voľného času na základe vlastného výberu z ponuky 

podujatí (detský karneval, Halloween, besedy, výstavy, 



Valentínsky večierok, MDD, Miss Podpoľania., šporové 

súťaţe...). 

 

3.3 Spontánna záujmová činnosť 

 

Mládeţi, ktorá nemá záujem o pravidelnú, organizovanú 

činnosť ponúkame túto formu práce, ktorá nevnucuje 

mladým spôsob trávenia voľného času, ale ponúka priestor 

na uskutočnenie vlastných záujmov (besedy, súťaţe, výlety, 

návšteva divadelných predstavení, diskotéky, bowling, 

športové súťaţe). 

3.4 Prázdninová činnosť 

 

Počas letných prázdnin bude centrum organizovať 

činnosť formou jednodňových výletov, týţdenných letných 

táborov, sústredení, kultúrnych podujatí. Počas letných 

prázdnin sa budú uskutočňovať aj sústredenia záujmových 

útvarov a otvorené školské ihriská. 

Cieľom dlhodobého pôsobenia by mal byť vzrastajúci 

dopyt detí, mládeţe a dospelých po činnosti v akejkoľvek 

forme pomocou preferenčných aktivít za účelom kvalitného 

zviditeľnenia zariadenia. 

        Centrum  je zariadenie s celoročnou prevádzkou. Počas 

školského roka je jeho forma výchovy denná, počas letných 

prázdnin v určitých aktivitách prechádza do celodennej, 

alebo v niektorých prípadoch aj týţdennej formy (pobytové 

letné tábory). 

 

 

 

 



4. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU, RIADIACA PRÁCA  

 

1. Prvý polrok školského roka 2010/2011 

 sa začína 2. septembra 2010, vyučovanie sa začína v piatok 

3. septembra 2010 a končí sa 31. januára 2011. 
   

2. Druhý polrok sa začína 1. februára 2011, vyučovanie sa 

začína 1. februára 2011 a končí sa 30. júna 2011.  

  

 3.Prázdniny: v CVČ budeme plánovať prázdninovú činnosť 

na: Jesenné prázdniny, Vianočné prázdniny, Jarné 

prázdniny, Veľkonočné prázdniny a letné prázdniny 

 4. Plán vianočných prázdnin spracovať do 5.12.2008 

 zodp: riaditeľ CVČ  

5. Plán jarných prázdnin spracovať do 13.2.2009  
zodp: riaditeľ CVČ  

6. Plán letnej činnosti spracovať do 31.5.2008 

 zodp: riaditeľ CVČ  

7. Vyhodnotenie činnosti spracovať: - do septembra 2011 

zodp: riaditeľ CVČ 

8. Kontrolná a hospitačná činnosť: Na kaţdom záujmovom 

krúţku najmenej 1 x v priebehu roka 

 zodp: riaditeľ CVČ  

10. Pracovná doba: - je pruţná v rozpätí od 8,00 do 18,00 
hod. s prevahou v popoludňajších hodinách. 

 

5. ZÁVER  

Plán SCVČ vychádza z daných podmienok a poslania, ktoré 

má zariadenie pre deti a mládeţ spĺňať. Plán je otvoreným 

dokumentom. V priebehu roka bude dopĺňaný a menený 

podľa záujmu a poţiadaviek detí, mládeţe a rodičov. 

 

 

Vypracovala      Mgr. Mária Lešáneková  
                           riaditeľ SCVČ 


