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1 Charakteristika súkromného centra voľného času     
 

1.1 Základné údaje 

Názov zariadenia Súkromné centrum voľného času   
 

 

Adresa zariadenia A. Bernoláka 20 , 962 12 Detva 

 

 

Názov  výchovného programu 

 

Forma výchovy a vzdelávania 

 

„Dajme deťom šancu“ 

 

celodenná 

Druh školského zariadenia súkromná 

Výchovný jazyk 

 

slovenský 

 

Dátum vytvorenia VPŠZ 2.2.2010 

Dátum prerokovania VPŠZ v 

pedagogickej rade ŠZ 

 

 

Dátum prerokovania VPŠZ v 

rade školy ŠZ 

 

 

Názov a adresa zriaďovateľa MAJA n. o. Nová Ves 86 , 962 12 Detva 

 

IČO 

 

42190606 

Platnosť dokumentu Od 1. september 2010 – 30. jún 2014 

                                                                                         

                                                               

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Mária Lešáneková         

.................................................                                             

                                                                                                 poverená riadením SCVČ 
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1.2 Charakteristika školského zariadenia 
 

SCVČ (ďalej len centrum) je školským zariadením, významným subjektom výchovy 

a vzdelávania v čase mimo vyučovania  a svoju činnosť zabezpečuje podľa výchovného 

programu v oblasti výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej  pre deti, 

mládež, rodičov a iných záujemcov o túto činnosť, do 30 rokov. Centrum vytvára podmienky, 

organizuje a zabezpečuje túto činnosť v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane 

školských prázdnin.  

 

Dôraz kladie najmä na: 

a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou; 

b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase; 

c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých  subjektov, ktoré sa 

zaoberajú problematikou voľného času detí, mládeže a iných účastníkov činnosti 

centra v meste a v obciach v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu 

k deťom a mládeži; 

d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže 

pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich negatívnych vplyvov na správanie 

mladých ľudí; 

e) neformálne vzdelávanie; 

 

Do svojej činnosti zaradíme tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré vychádzajú 

z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2010 – 2013. 

           Pri výchove a vzdelávaní vo voľnom čase využívame metodickú , školiacu, informačnú 

a poradenskú činnosť IUVENTY, MŠ SR, KŠÚ, odboru školstva a metodických centier. 

           Centrum je otvoreným školským zariadením pre všetkých záujemcov o činnosť 

v centre na základe zákona o výchove a vzdelaní. Umožňuje účastníkom činnosti užitočné 

využívanie a trávenie voľného času s výchovným pôsobením v pestrej ponuke záujmovej 

činnosti so slobodným výberom. Centrum umožňuje rozvoj záujmov detí a ostatných 

zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických 

zručností a kľúčových kompetencií, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania 

ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí  základných a stredných škôl 

a klubov.  

Centrum zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-

vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase  s celoročnou 

prevádzkou. Jeho poslaním je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti 

voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj 

schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie 

a harmonického seba rozvoja. 

Centrum zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom záujmovej 

činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a externí 

pracovníci prostredníctvom: 
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- pravidelnej celoročnej činnosti v záujmových útvaroch, 

- príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových podujatí,  

- individuálneho prístupu k talentovaným deťom, 

- spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na 

základe záujmu detí,  

- prázdninovej činnosti formou  sústredení, 

- zabezpečovaním športových súťaží podľa potrieb základných a stredných škôl. 

 

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase realizuje centrum v týchto výchovných oblastiach: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná 

 esteticko-výchovná 

 prírodovedno-enviromentálna 

 pracovno-technická 

 telesná a športová kultúra 

 

 

1.3 Charakteristika členov centra 
 

Centrum budú navštevovať žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, SOU, 

zamestnaná a nezamestnaná mládež a dospelí do 30 rokov z regiónu Podpoľania. Budeme 

evidovať aj členov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rómskych rodín. 

Predpokladaný počet žiakov je okolo 400 , počet oddelení 5 a záujmových útvarov 37. 

Činnosť centra bude realizovaná predovšetkým na  Základnej škole J. J. Thurzu, A. Bernoláka 

č. 20,  962 12  v Detve. 

 

1.4 Organizácia prijímacieho konania 
 

Do centra je prijatý uchádzač od 1. septembra príslušného kalendárneho roku, za 

ktorého rodičia vypísali žiadosť, v prípade člen nad 18 rokov si žiadosť vypisuje samostatne. 

 

 

 

 

1.5 Centrum ako životný priestor 

 

Aby sa naši členovia, pedagógovia, zamestnanci a rodičia cítili v centre čo 

najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie zariadenia, ktoré 

zabezpečíme v spolupráci so Základnou školou J.J. Thurzu.  
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            Prostredníctvom zriadenia našej internetovej stránky, e- mailu, mestského rozhlasu 

a informačných násteniek pravidelne budeme informovať členov, rodičov i verejnosť 

o aktivitách centra.  

 

1.6 Dlhodobé projekty, do ktorých sa bude centrum zapájať 
 

Budeme sa uchádzať o projekt Otvorená škola – oblasť športu , Adam 2 a realizovať 

projekt Európskej únie Mládež v akcii a následne reagovať na výzvy k projektom  na stránke 

MŠ SR. V rámci programu Európska dobrovoľnícka služba sa budeme  snažiť získavať 

dobrovoľníkov z európskych štátov. Budeme zabezpečovať  kultúrne, ekologické a sociálne 

programy, športové olympiády, stretnutia s významnými osobnosťami. 

 

1.7 Spolupráca centra s rodičmi a inými subjektmi 
 

Centrum je súčasťou širokého spektra verejných, štátnych i neštátnych subjektov, 

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

aktívna spolupráca všetkých subjektov v regióne. Cieľom je vytvoriť kooperáciu 

a koordináciu v regióne v záujme lokálnej i regionálnej politiky voči mládeži. Spoluprácu je 

potrebné budovať na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa potom prejaví aj pri 

spoločnom organizovaní jednotlivých voľno - časových aktivitách. 

V oblasti športu budeme spolupracovať s TJ a klubmi v Detve a regióne - hokejovým, 

futbalovým, volejbalovým, gymnastickým a karate. 

V oblasti kultúrno-osvetovej činnosti budeme spolupracovať s Domom kultúry A. 

Sládkoviča, s Mestskou knižnicou, ZUŠ so základnými a strednými školami, s CVČ Trend, 

Domino. 

Ťažisko spolupráce spočíva v spoločnom organizovaní  rôznych športových 

a kultúrnych podujatí, výletov, výstav a exkurzií. 

 Jeden z možných finančných zdrojov pre centrum je spolupráca s nadáciami, fondami 

a rôznymi inštitúciami, ktoré môžu poskytnúť finančnú, materiálnu a inú podporu centru. 

Účelná bude aj spolupráca s Iuventou, MŠ SR ktoré zhromažďuje informácie v oblasti 

práce s deťmi a mládežou  SR a podporuje mobilitu detí. ( Adam 2, Mládež v akcii ) 

 

 

2 Cieľ a poslanie výchovy 
 

 

Výchovný program nášho centra : „Dajme deťom šancu“ 
bude slúžiť ako hlavná osnova pri napĺňaní hlavného poslania centra, ktorým je poskytovanie 

priestoru na efektívne využívanie voľného času, pod vedením kvalifikovaných odborníkov. 
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Našim cieľom je zapojiť čo najväčší počet detí nielen do 15 rokov, ale aj nad 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 umožnia skvalitniť našu činnosť. Chceme otvorenú inštitúciu, ktorá sprístupní 

športoviská deťom, mládeži a rodičom v popoludňajších hodinách, počas víkendov 

a školských prázdnin. Chceme vychovať vzdelaného človeka, schopného celoživotne sa 

vzdelávať,  ktorý by vedel tráviť aktívne a zmysluplne svoj voľný čas. 

Cieľom dlhodobého pôsobenia by mal byť vzrastajúci dopyt detí, mládeže a dospelých po 

činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferenčných aktivít za účelom kvalitného 

zviditeľnenia zariadenia. Našou filozofiou je, aby žiaci realizovali voľno časové aktivity na 

svojej škole, nemuseli sa za nimi presúvať do iných zariadení v regióne. Považujeme za lepšie   

riešenie, keď sa za deťmi budú presúvať vedúci krúžkov. Zároveň budú efektívnejšie využité 

existujúce školské zariadenia v regióne. 

           Poslaním centra je uskutočňovať program starostlivosti o deti a mládež v oblasti 

voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, utvárať podmienky pre rozvoj 

schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie 

a harmonického seba rozvoja. 

 

Zároveň si centrum kladie tieto strategické ciele: 

 

1. Rozšíriť a skvalitniť ponuku záujmovej činnosti. 

2. Skvalitniť  materiálne a priestorové podmienky a korekciou pedagogickej koncepcie 

skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. 

3. Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagógov a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné 

prostredie. 

4. Zlepšiť finančné zabezpečenie prostredníctvom zapojenia sa do grantových programov. 

 

2.1Ciele výchovného programu: 
 

 

 Prijať každého žiaka, ktorý má záujem o voľno–časové aktivity a umožniť mu, aby 

zažil úspech a dostal šancu presadiť sa v určitej oblasti. 

 Vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj osobnosti. 

 Zapojiť do záujmovej činnosti, čo najväčšie percento mladých ľudí.    

 Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií a to najmä v oblasti komunikačných 

schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-

komunikačných technológií, komunikácie v materinskom jazyku a v cudzom jazyku,  

kompetencie v oblasti  prírodných vied, sociálne a občianske kompetencie, 

podnikateľské a kultúrne kompetencie, budovať vzťah k enviromentálnej výchove. 

 Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké,  psychomotorické schopnosti.   

 Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám štátu. 
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 Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám  

ustanoveným v dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

 Prevenciou predchádzať nežiaducim patologickým javom.  

 Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

 

2.2 Zameranie zariadenia 
 

Centrum je výchovno-vzdelávacím zariadením, ktorého hlavným cieľom je pravidelná 

záujmová činnosť detí, mládeže, prípadne ich rodičov. Pri tejto činnosti využíva ako nástroj 

marketingu organizovanie výchovných podujatí rôzneho zamerania v školskom a komerčnom  

prostredí. 

     Ponuka nášho centra : 

-    pravidelná činnosť v záujmových útvaroch, 

- príležitostná záujmová činnosť formou jednorazových podujatí,  

- individuálny prístup k talentovaným deťom, 

- spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na 

základe záujmu detí,  

- prázdninová činnosť formou  sústredení, 

- zabezpečovanie športových súťaží podľa potrieb základných a stredných škôl, 

športových klubov a TJ, 

 - realizovanie obsahového a organizačného zabezpečenie ďalšieho vzdelávania PZ,  

      -    realizovanie lektorskej a prednáškovej činnosti. 

  

2.3 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

   Strategická vízia centra je prijať každé dieťa a ponúknuť mu využitie svojho voľného 

času tak, aby sa zariadenie podieľalo na formovaní a utváraní osobnosti - jeho telesnej a 

duševnej stránky.  

         Ciele centra vychádzajú z programových a organizačných zásad MŠ SR, z požiadaviek 

zriaďovateľa , príslušných škôl a kultúry zariadenia, z potrieb a záujmov detí a mládeže a plnia 

dôležitú funkciu vo vzťahu k dieťaťu a spoločnosti. 

          Hlavným cieľom centra je viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného času ako osobnej a 

spoločenskej hodnoty. Od nej sa odvíjajú ostatné ciele, ktoré vychádzajú z analýzy zariadenia. 

Sú to ciele, ktoré vychádzajú z tradície zariadenia, z aktuálnych potrieb sociálneho prostredia a 

prirodzených vzdelávacích trendov a samozrejme z potrieb školského systému. 

 

Ciele pre strategickú víziu zariadenia sú: 

 

 zmysluplné využitie voľného času, 

 rozvoj talentu a schopnosti formou záujmového útvaru, 

 možnosť presadiť sa, prezentovať, zviditeľniť sa,  
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 primárna prevencia z hľadiska kriminality a drogovej závislosti, 

 predchádzanie diskriminácie, rasizmu, intolerancie, xenofóbie,  

 rozvoj fyzickej zdatnosti detí . 

 

Rozvoju talentu a schopnosti dieťaťa v záujmovom útvare budeme venovať veľkú 

pozornosť. Úlohy, ktoré sú potrebné splniť k realizácii tohto cieľa sú v oblastiach: 

pedagogickej, materiálno-technickej, koncepcii ľudských zdrojov: 

 

 pedagogickej - zážitkové učenie, vytvoriť kolektív rovných, presadzovať pedagogický 

takt, určiť cieľ - čo sú schopní zvládnuť, ako sa cítia, o čo majú záujem 

 materiálno-technickej - zabezpečiť vhodný estetický priestor, dostatok pomôcok, 

zabezpečiť dopravu na podujatia, zabezpečiť stravu pri pobytoch, audiovizuálnu 

techniku, fotografovanie, video záznam a pod. 

 koncepcia ľudských zdrojov - nájsť ľudí s pedagogickým taktom, dobrovoľníkov so 

schopnosťami  vychovávať pozitívne.  

 

3 Formy výchovy a vzdelávania 
 

3.1 Pravidelná záujmová činnosť 
 

Spočíva vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže 

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 okolo 400 detí v  37 záujmových 

útvaroch. Vedúcimi budú interní a externí odborne vzdelaní pedagogickí pracovníci. Kvalitné 

materiálne, priestorové a personálne vybavenie ZÚ zabezpečuje ich vysokú úroveň. Vysoký 

štandard je potrebné udržiavať zlepšovaním materiálneho vybavenia útvarov a aplikáciou 

nových foriem práce. 

 

 

3.2 Príležitostná záujmová činnosť 
 

Ide v nej o organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rôzneho 

charakteru. Ponúka možnosť trávenia voľného času na základe vlastného výberu z ponuky 

podujatí ( detský karneval, Halloween, besedy, výstavy, Valentínsky večierok, MDD, Miss 

Podpoľania....). 
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3.3 Spontánna záujmová činnosť 
 

Mládeži, 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, súťaže, výlety, návšteva divadelných predstavení, 

diskotéky, bowling, športové súťaže). 

3.4 Prázdninová činnosť 
 

Počas letných prázdnin bude centrum organizovať činnosť formou jednodňových 

výletov, týždenných 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, mládeže 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 týždennej formy (pobytové letné tábory). 

 

4 Tematické oblasti výchovy 

 
Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v centre v týchto výchovných oblastiach: 

 

  

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná, 

 pracovno-technická, 

 prírodovedno-environmentálna, 

 esteticko-výchovná,/ výtvarná, hudobná, literárno-dramatická / 

 telesná a športová  

 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých oblastí výchovy v  

oddeleniach a záujmových útvaroch. 

            Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie 

uvedených hlavných výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať 

aplikovaním cieľov jednotlivých výchovných oblastí v záujmových útvaroch a v oddychovej 

činnosti. 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 
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Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, 

 komunikovať v cudzom jazyku, 

 naučiť sa pracovať s počítačom, 

 rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare, 

 prejavovať úctu k pedagógom, 

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, 

 vedieť vyjadrovať svoj názor, 

 vedieť vypočuť opačný názor, 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť  konflikty, 

 vytvárať podmienky na integráciu rómskej mládeže do spoločnosti. 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele, 

 byť zodpovedný  za vykonanú prácu, 

 vedieť spolupracovať so skupinou, 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život, 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov, 

 vedieť prezentovať svoje projekty. 

 

 

Prírodno-environmentálna oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

 rozvíjať zručnosti  na tvorbu a ochranu životného prostredia 

 rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane 
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 naučiť sa správať v chránených oblastiach 

 poznať chránené rastliny a živočíchy v regióne 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, 

 objavovať krásu v bežnom živote. 

 

Telesná a športová oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 

 naučiť sa relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog, 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 

 vedieť dodržiavať základné zásady zdravej výživy, 

 poznať  princípy zdravého životného štýlu, 

 rozvíjať športový talent a schopnosti, 

 pochopiť celoživotnú potrebu telesného rozvoja, 

 rozvíjať myšlienky olympionizmu. 

 

 

5 Výchovný plán centra 

 
Pod pojmom „voľný čas“ si môžeme predstaviť možnosť venovať sa činnostiam, ktoré 

nás zaujímajú, bavia a prinášajú nám uspokojenie a uvoľnenie. 

 Voľný čas je základným ľudským právom a nikomu nesmie byť upieraný na základe 

veku, pohlavia, rasy, náboženstva, zdravotného stavu, postihnutia, ekonomického alebo 

sociálneho postavenia. Nepriaznivé vplyvy pôsobiace v súčasnej spoločnosti majú na svedomí 

stále rastúcu nespokojnosť, stres, nudu, nedostatok pohybu. Všetky tieto problémy možno 

znižovať prostredníctvom voľno-časových aktivít, ktoré prinášajú radosť zo slobody, priestor 

pre tvorivosť, uspokojenie,  potešenie a šťastie, podporujú celkové zdravie a pohodu. 

  

           Cieľom výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 je 
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zabezpečiť podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

           Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť zabezpečujeme v týchto 

oddeleniach: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedné, 

 pracovno-technické, 

 prírodovedno-environmentálne, 

 esteticko-výchovné, 

 športové. 

 

Do týchto oddelení sú rozdelené všetky záujmové útvary, ktoré sa budú ešte priebežne 

dopĺňať a ich konečná verzia bude v septembri 2010. 

           Uvedený počet ZÚ predstavuje záujmovú činnosť dve hodiny týždenne a jednu 

výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky výchovné činnosti  

v priebehu týždňa. 

 

Oddelenie Záujmový útvar Počet 

hodín ZČ 

Tematická 

oblasť výchovy 

Počet 

VVČ 

 

 

Vzdelávacie 

Anglická konverzácia 

S nemčinou za hranice 

Konverzačné okienko 

španielčiny 

Matematika bez stresu 

66 

66 

66 

 

66 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

66 

66 

66 

 

66 

 

             

              

 

 

Spoločensko-

vedné 

Detvanček- mladý 

novinár 

Nauč sa pravopis 

Gašparkovo divadlo 

Novinárske očko 

 

66 

 

66 

66 

66 

 

 

Spoločensko-

vedná 

66 

 

66 

66 

66 

 

 

Esteticko-

výchovné 

Tvorivý ateliér 

Techniky výtvarného 

umenia 

Kreatívny svet 

Fantázia 

Spevácky zbor 

Hip-hop 

Mažoretky 

66 

66 

 

66 

66 

66 

66 

66 

 

 

Esteticko-

výchovná 

            66 

66 

 

66 

66 

66 

66 

66 
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Pracovno-

technické 

Internetový klub 

Počítačové hry 

Fotografický objektív 

Tvorba www stránok 

Múdre hlavičky a šikovné 

ručičky 

66 

66 

66 

66 

66 

 

 

 

Pracovno-

technická 

66 

66 

66 

66 

66 

 

 

Prírodovedno-

enviromentálne 

Cestujeme v čase 

Letom - svetom 

Mladý záchranár 

EKO krúžok 

66 

66 

66 

66 

 

Prírodovedno-

enviromentálna 

66 

            66 

66 

66 

 

 

 

 

 

 

Športové 

Futbal malí i veľkí 

Športová gymnastika 

Karate Kid 

Stolný tenis 

Šachoví majstri 

Netradičné športové hry 

Ľadový hokej 

Volejbal mix 

Strelecký 

Hýbeme sa 

Florbal 

Korčuľovanie 

Speed badminton 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

 

 

 

 

 

 

Športová 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

 66 

 

 

6 Výchovný jazyk  
 

            Výchovným jazykom centra je slovenský jazyk ako štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

7 Personálne zabezpečenie 
 

Prevádzku centra bude zabezpečovať riaditeľ centra s manažmentom. Výchovno – 

vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci. 

Pracovno - právne vzťahy budú upravené  dohodami o pracovnej činnosti.  

        Budeme zamestnávať len takých zamestnancov ktorý spĺňajú odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť na výkon povolania podľa vyhlášky 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti pedagogických zamestnancov.  

 

Požiadavky na kompetencie pedagóga: 
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 Preukázať vedomosti, zručnosti v teoretickej aj v praktickej činnosti. 

 Komunikačné schopnosti a spôsobilosti. 

 Personálne a interpersonálne schopnosti. 

 Celoživotne sa vzdelávať a pracovať na sebe. 

 Schopnosť tvorivosti. 

 Nápaditosť, estetické a etické cítenie.  

 Schopnosť riešiť problémy.  

 Schopnosť pracovať s IKT. 

 

8 Materiálno–technické a priestorové podmienky 
 

Centrum nevlastní priestory na vykonávanie voľno-časových aktivít. Výchovno-

vzdelávaciu činnosť budeme vykonávať v prenajatých školských priestoroch ZŠ. Priestorové 

podmienky vyhovujú potrebám výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedúci jednotlivých 

krúžkov majú k dispozícii triedy na ZŠ, počítačové učebne, telocvične, posilňovňu, futbalové 

ihriská a sociálne zariadenia. Okrem toho majú k dispozícii zimný a letný štadión a športovú 

halu. So všetkými zariadeniami centrum uzavrie zmluvu o prenájme využívaných priestorov.  

Materiálno-technické podmienky jednotlivých voľno-časových aktivít budeme 

neustále dopĺňať nákupom nových učebných pomôcok. Z projektu Otvorená škola 

a finančných prostriedkov centra budeme dopĺňať kvalitný športový materiál a venovať 

starostlivosť talentovaným deťom a deťom z menej podnetného prostredia.  

 

 

9 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove 

 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove budeme zabezpečovať v súlade 

s vnútorným poriadkom centra. Poučenie o BOZP v centre realizujú vedúci ZÚ pri nástupe 

členov centra do ZÚ. Všetci zamestnanci sa zúčastňujú školenia v rámci BOZP vo  vzťahu 

k práci s deťmi a práci na pracovisku. Centrum bude viesť evidenciu úrazov detí  a odosielať 

záznam príslušným orgánom.  

             Všetky priestory centra budú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom 

a zamestnancami centra. Všetky priestory centra, ktoré používa na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť budú bezpečné a budú spĺňať hygienické normy. V priestoroch, v ktorých prebieha 

ZČ bude zakázané fajčiť, používať alkohol a iné škodlivé látky. Všetci zamestnanci budú 

povinní dodržiavať Zákonník práce, Pracovný poriadok centra a právne predpisy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane. Zamestnanci budú vedieť ako 

postupovať pri úraze, a bude zabezpečená evidencia a registrácia úrazov.  

Lekárnička prvej pomoci bude umiestnená v riaditeľni.  
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10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia členov 
 

Členovia centra pracujú v jednotlivých tematických oblastiach v rôznych záujmových 

útvaroch. Budú prijatí na základe žiadosti. Žiadosť člena do 15 rokov je podpísaná zákonným 

zástupcom dieťaťa a u osôb 18 až 30 rokov vlastným podpisom. 

Všetci členovia budú evidovaní v pravidelnej činnosti v triednej knihe , kde je 

sledovaná aj dochádzka členov. Pri príležitostných a iných podujatiach bude rozhodujúca 

prezenčná listiny zúčastnených osôb, súpiska žiakov potvrdená riaditeľom centra. 

 Kontrola činnosti: sledovaná dochádzka  vedúcim záujmovej činnosti, uvoľnenie 

z činnosti na  základe oznámenia rodičov, za neúčasť člena na činnosti bude zodpovedný 

rodič/zákonný zástupca. Pri prípadnej neúčasti dieťaťa v škole   pre potreby centra, vydáva 

ospravedlnenia riaditeľka centra. 

 Hodnotenie činnosti: členov centra budeme hodnotiť neformálne prostredníctvom 

pochvaly, povzbudenia, ale aj formálne pri vyhodnocovaní súťaží, alebo úspešnej 

reprezentácii. Cieľom hodnotenia  v zariadení je poskytnúť členom a  rodičom spätnú väzbu o 

tom, ako zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho 

pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 

žiakov na úspešných a neúspešných.  

 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

V priebehu školského roka riaditeľ centra bude kontrolovať : 

 plnenie časovo – tematických plánov ZÚ, 

 kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 vedenie dokumentácie,  

 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci. 

 

Na hodnotenie pedagogických zamestnancov zariadenia budeme používať tieto metódy: 

 

 pozorovanie (hospitácie), 

 rozhovor, 

 zapájania členov do súťaží,  kultúrnych programov v rámci mesta a regiónu, 

 hodnotenie aktivít zamestnancov, tvorba programov a projektov. 

Na konci školského roka vyhodnotíme činnosť všetkých záujmových útvarov a osobný 

prístup jednotlivých vedúcich a celkovú výchovno-vzdelávaciu činnosť centra. 

 

Kontrolná činnosť sa bude riadiť podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti, 

ktorá spočíva v kontrole: 

 výchovno-vzdelávacieho procesu, 
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 pedagogickej dokumentácie, 

 návštevnosti členov v záujmových útvaroch.  

 

Kritéria na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov centra: 

 

a) Oblasť riadenia práce: presnosť, zodpovednosť, kreativita, odborný rast. 

b) Oblasť riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu: dodržiavanie platnej legislatívy, 

organizačných pokynov,  dodržiavanie pravidiel správania sa ľudí v zariadení, 

kreativita, inovácia, návrhy na skvalitnenie procesu v centre, kvalitné výchovné 

pôsobenie na členov ZÚ, príprava členov ZÚ na vedomostné, umelecké a športové 

súťaže. 

c) Oblasť spolupráce: aktívna spolupráca s rodičmi členov ZÚ, aktívna spolupráca 

so školami, školskými zariadeniami, zriaďovateľom a inými organizáciami, 

oslovovanie a získavanie sponzorov. 

                                                            

12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov 
 

Vzdelávanie pedagógov priamo súvisí s ich pracovným zaradením. Vychádza 

z princípov celoživotného vzdelávania a realizuje sa na základe ponuky metodicko-

pedagogických centier a Iuventy. Centrum bude podporovať zapájanie pedagógov do rôznych 

foriem vzdelávania v súlade so zákonom č. 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch. Našim cieľom je, aby sa zamestnanci zúčastňovali priebežného 

vzdelávania, zvyšovali si odbornosť samo štúdiom z najnovšej dostupnej literatúry v danej 

oblasti a využívaním web stránok. 

 

 

 

Predmetom činnosti vzdelávania je :  

 poskytovanie funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému ďalšieho 

vzdelávania a odborno-metodického poradenstva pre pedagogických zamestnancov a 

nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, 

 ďalšie vzdelávanie zvyšujúce profesijné kompetencie, podporujúce osobnostný a 

profesijný rozvoj, aktualizujúce a inovujúce predmetové, didaktické a výchovné 

spôsobilosti pedagogických zamestnancov zamerané na napĺňanie cieľov výchovy a 

vzdelávania. 
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13 Kompetencie členov centra 

  

              Zmyslom a cieľom vzdelávania v centre je, aby všetci členovia získali kľúčové 

kompetencie na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na ďalšie 

vzdelávanie a uplatnenie v spoločnosti. Osvojovanie kľúčových kompetencií je proces 

dlhodobý a zložitý. Získané kľúčové kompetencie tvoria  základ žiaka pre celoživotné učenie, 

vstup do života a do pracovného procesu. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej 

činnosti vo voľnom čase rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických 

výchovných oblastiach. Člen si ich rozvíja účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a 

rekreačnej činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup 

dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu 

člena v centre. 

             Za kľúčové sú považované: kompetencie k učeniu, komunikačné, sociálne, pracovné, 

občianske, kultúrne, športové. 

 

Kompetencie k učeniu 

 

 účasť na rôznych súťažiach, 

 záujem o nové informácie, 

 samostatne pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnáva, kriticky 

posudzuje a vyvodzuje z nich závery pre využitie v budúcnosti,  

 poznáva zmysel a cieľ učenia,  

 má pozitívny vzťah k učeniu, naplánuje si, akým spôsobom by mohol svoje 

učenie zdokonaliť, kriticky zhodnocuje výsledky svojho učenia. 

 

 

Komunikačné kompetencie 

 

 formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, 

 vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane v písomnom i ústnom prejave,  

 využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie na kvalitnú a 

účinnú komunikáciu s okolitým svetom, 

 vypočuje si opačný názor. 

 

Sociálne kompetencie 

 

 dokáže riešiť jednoduché konflikty, 

 vie dať a prijať pomoc, 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti, 

 rešpektuje názory skupiny, 

 dokáže efektívne spolupracovať v skupine, 
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 uvedomuje si potreby členov a osôb so zdravotným znevýhodnením, 

 vie dodržiavať pravidlá, 

 zvládne jednoduché stresové situácie, 

 učí sa pracovať v tíme. 

 

Pracovné kompetencie 

 

 prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh, 

 vždy si dokončí prácu, 

 je vytrvalý, samostatný, 

 plní si svoje povinností zodpovedne, 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti, 

 prijíma nové informácie a poznatky, 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život. 

 

Občianske kompetencie 

 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, 

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení /záujmovom 

útvare a v centre, 

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám, 

 vníma nespravodlivosť a vie sa brániť, 

 vie sa chovať zodpovedne v krízových situáciách. 

 

Kultúrne kompetencie 

 

 pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu, 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky, 

 prijíma kultúrne podnety, 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v oddelení a v centre, 

 ovláda základy kultúrneho správania, 

 kultivuje svoj talent. 

 

Športové kompetencie 

 

 dodržiava pravidlá v športe, 

 hrá fair-play a dodržiava bezpečnosť pri hrách, 

 zúčastňuje sa športových súťaží, 

 rozvíja si základné pohybové schopnosti a zručnosti. 
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14 Výchovný štandard centra 
 

Nadväzuje na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určuje súbor požiadaviek na 

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti 

zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delí sa na: 

 

- výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to 

cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do centra,  

 

 

- obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa/ 

prejaviť, uplatňovať, rešpektovať, vyhľadávať, pomenovať, rozlíšiť, riešiť, 

aplikovať a pod. 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Praktická matematika 

 

Využitie matematických zručností 

v bežnom živote   

 

Schopnosť učiť sa cudzie jazyky. Dorozumieť sa v cudzom jazyku 

Ovládať cudzí jazyk slovom a písmom 

 

 

 

SPOLOČENSKO - VEDNÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Schopnosť spolupracovať, zodpovednosť za  

vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, 

dodržiavanie školského poriadku v centre. 

Osvedčenie o absolvovaní  voľno -

časovej aktivity v školskom roku 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

tolerancia. 

Realizácia spoločenského projektu, 

ktorým prejaví úctu k rodičom 

a starším ľuďom  

Schopnosť realizovať javiskové cvičenia – 

scénky, hry s textom, mimika, príprava scény, 

kulís a kostýmov 

 

Odohrať divadelné prestavenie  

Uvedomenie si významu pravopisu Schopnosť bezchybne korešpondovať 

v bežnom živote 

Nadobudnutie novinárskej zručnosti Vydávanie časopisu: „Novinárske 

očko“ 
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PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Schopnosť práce s IKT, sebavzdelávanie. 

 

Zv Zvládnutie IKT na užívateľskej úrovni 

Získanie ECDL certifikátu 

 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce 

 

Prejaviť osobnú zodpovednosť za 

vykonanú prácu 

Schopnosť pracovať s fotoaparátom 

 

Výstava fotografických prác 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

Prejaviť jednoduché manuálne 

a technické zručnosti 

 

Karnevalová maska, výzdoba priestorov 

Tvorba výrobkov k rôznym príležitostiam 

Podieľať sa na tvorbe jednoduchých 

projektov 

 

 

 

ESTETICKO- VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tvorivý ateliér, kreatívny svet Tvorivé dielne – ukážky zručností 

žiakov 

Netradičné výtvarné techniky  

 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti pri výzdobe priestorov 

školy a miesta realizácie záujmovej 

činnosti 

Fantázia – tvorivosť pri výrobe predmetov 

z hliny, vypaľovanie 

Výstavka z vyrobených predmetov 

Zručnosť pri výrobe netradičných ozdôb 

 

Estetická úprava prostredia 

Rozvíjať spevácke, hudobné, tanečné 

schopnosti a umelecké činnosti. 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí a vystúpení 

v oddelení/ záujmovom útvare. 

 

 

TELOVÝCHOVNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nadobudnutie futbalových, gymnastických, 

karatistických,  stolnotenisových, šachových 

športovo herných, hokejových a  Speed 

badmintonových, volejbalových, streleckých, 

Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom. 

Získanie návyku k pravidelnému 

cvičeniu 



Súkromné centrum voľného času, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva 

 

24 

 

florbalových zručností. 

 

Dosiahnutie stupňa výkonnosti 

v jednotlivých športoch 

Získať vedomosť o škodlivosti nikotínu, 

fajčení, alkohole a iných drogách na zdravie 

a získať poznatky o civilizačných chorobách. 

 

Vypestovanie odporu k fajčeniu, 

alkoholu a iným drogám 

 

 

 

PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spoznávanie  a pozorovanie prírody, fauny a 

flóry, pestovanie vzťahu k prírodným zdrojom 

voda, vzduch, pôda,  

 

Ekologické správanie sa k životnému 

prostrediu. 

 

Pestovanie a starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu. 

Prezentácia pestovateľských 

výsledkov 

Zberové aktivity a separácia odpadu  

 

 

15 Výchovné osnovy centra 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 

    

Cieľ Obsah Metódy, formy 

Získavať nové poznatky 

a informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, 

IKT, práca s encyklopédiou, 

slovníkom, sebavzdelávanie 

 

Individuálny prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových úloh 

prezentácia 

 

 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Slovná zásoba, jazykolamy, 

zmyslové hry, didaktické hry, 

Individuálny prístup 

 

 

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy 

Spolurozhodovať Spolupráca, zodpovednosť, Individuálny prístup 
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o živote v skupine vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku v centre 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

 

Prejavovať úctu 

k rodičom , starším  

Moja rodina, rozprávanie 

o domove , prejavy úcty 

k ľuďom, čo je tolerancia 

Individuálny prístup 

Rozprávka 

Hranie rolí 

 

Kultivovať  kultúrne 

návyky a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky , 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie pri tvorbe 

časopisu 

 

Práca s počítačom, 

komunikácia s internetom,  

s členmi cvč 

práca v textovom a grafickom 

editore,  

Individuálny prístup 

Braisntorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

 Prejavy v správaní počas 

ZČ a vystúpení na 

verejnosti 

Vulgarizmy, neformálna 

komunikácia, vychádzanie 

s ostatnými bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

 

 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy 

Vedieť samostatne si 

vytyčovať jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie  

sebarealizácia 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie 

sa 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 
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Hodnotenie 

Vlastná práca 

Vedieť   spolupracovať 

so skupinou 

Spolupráca ,  vytváranie 

kladného vzťahu k ostatným,  

hrdosť na spoločný výsledok 

práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

Rozvíjať základy  

 technických  zručností 

Práca s fotografickým 

materiálom , tvorba www 

stránok, netradičné pracovné 

postupy, rozvoj jemnej 

motoriky , manipulačné 

zručnosti 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

projektov 

Spoločná maska na karneval, 

darček ku dňu matiek 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Prezentácia 

 

 

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy 

Posilniť úctu  ku 

kultúrnym  hodnotám 

Podpoľania 

Ľudové tradície   a zvyky, 

piesne starých materí 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Vystúpenia 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

Rozvíjať  talent 

a kreativitu žiakov  

Netradičné výtvarné techniky 

a práca s rôznym materiálom 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností  

Vystúpenie tanečných skupín 

a mažoretiek na športových 

Individuálny prístup 

Motivácia 
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a zručností a iných podujatiach Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

 

Prejavovať pozitívny 

vzťah   k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava oddelenia, netradičné 

ozdoby   

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 

v oddelení 

Veľká noc, Tvorivé dielne 

Vianočná akadémia 

 

Individuálny prístup 

Motivácia 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ KULTÚRA 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy 

Kultivovať základné  

hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Hodnotenie 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

hokej, volejbal, speed 

badminton, futbal, šach, 

florbal, kolektívne športové  

hry, karate, gymnastika, stolný 

tenis, korčuľovanie 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia  alkoholu a iných 

drog na športový výkon 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  

a zdravie, civilizačné choroby, 

obezita 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda 

s odborníkom 

Súťaž 

Pochopiť význam 

dodržiavania  základných 

zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia,  

zdravá strava, telesný pohyb 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 
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Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný 

režim striedanie práce 

s odpočinkom, prvá pomoc,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

Podporovať talenty Hokej, šach, karate , 

gymnastika 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie Súťaž 

Tréning 

 

 

 

 

 

PRÍRODNO-ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy 

Pochopiť základné 

princípy  ochrany 

životného prostredia 

Pozorovanie prírody, v prírode, 

šetrenie energiami, vodou,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

Enviro- olympiáda 

Podielať sa na tvorbe a 

ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o  kvety, čistenie 

prírody a okolia CVČ,  

triedenie odpadu, využitie 

neekologického odpadu 

 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 
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16 SWOT analýza 
 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Kvalifikovaní, odborne zdatní a skúsení 

pedagógovia 

  Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa 

vzdelávať 

  Skladba ZÚ na základe prieskumu 

záujmu detí o konkrétne voľno časové 

aktivity 

  Využitie dobrých priestorových 

podmienok na základných školách na 

realizáciu záujmovej činnosti 

 Kedže SCVČ nie je vlastníkom 

nehnuteľností, nemusí finančné 

prostriedky určené na podporu 

voľnočasových aktivít vkladať do energií 

a správy nehnuteľností, ale  ich v plnej 

výške  využívať výlučne na podporu 

činnosti ZÚ  

 Organizovanie zaujímavých podujatí 

  Pozitívna klíma 

 Dobrá spolupráca s klubmi 

  Získavanie finančných prostriedkov 

z projektov 

 Tvorivosť a moderné metódy a formy 

práce 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Ako každému začínajúcemu zariadeniu 

bude chvíľu trvať pokiaľ dokáže 

vychytať chyby v nastavených 

procesoch 

 Nedostatočné  kľúčové schopnosti 

a vedomosti žiakov  

  Málo vytvorených zahraničných 

kontaktov  na spoluprácu 

  Spolupráca s dobrovoľníkmi sa len 

začína rozbiehať 

 Slabšie materiálno-technické 

     vybavenie ZÚ 

 Menšie skúsenosti s implementáciou 

školskej legislatívy do praxe 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 

 Príležitosti rozvoja kompetencií cieľových 

skupín uplatneniu sa na trhu práce  

  Možnosti rozvíjať nové zručnosti 

a vedomosti aj pre žiakov zo 

znevýhodneného prostredia  

 Možnosť zapojenia sa do výziev MŠ SR, 

Iuventy 

  Možnosť výmeny pedagogických 

           skúseností s inými centrami, vstup     

do Asociácie súkromných škôl 

 Nové informácie získané ďalším 

     vzdelávaním pedagógov 

 

 

OHROZENIA 

 

 

 Úbytok členov vplyvom zhoršovania  

ekonomickej situácie obyvateľov 

 Znižovanie záujmu žiakov o 

      ponúkané voľno- časové aktivity 

 Zmena postoja mestského zastupiteľstva 

k problematike využívania voľného času  

 Diskriminácia súkromných zariadení pri 

ich financovaní so strany štátu  
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             Výchovné osnovy vypracujeme podrobnejšie v mesiaci august - september 

jednotlivo pre každý záujmový útvar a budú presne vymedzené počty hodín ZČ a aktivity 

počas roka v jednotlivých oddeleniach. Vypracované výchovné osnovy ZÚ budú  tvoriť 

prílohu tohto výchovného programu. 

 

 

 

V Detve, dňa 2.2.2010                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Mgr. Mária Lešáneková, poverená riadením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


