
PLÁN ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2019-2020 

 

I. Hlavné úlohy a ciele v šk. roku 2019/2020  
                                                                                                                                        
 

     Centrum voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom (CVČ) vytvára 

podmienky, organizuje a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a 

športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane 

školských prázdnin. Našim hlavným cieľom je poskytnúť deťom priestor na realizáciu v 

rôznych spoločenských, športových a vedných oblastiach, ponúknuť dostatok príležitostí 

na vzdelávanie sa, rozvíjanie svojho talentu, aktívny odpočinok a zmysluplné trávenie 

voľného času tak, aby sme naplnili výchovný program: Aktívny oddych 

     S dôrazom na: 

a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, 

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

c) vytvárame predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú 

problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji 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 vplyvov, 

e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže. 

      Centrum voľného času implementuje do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia,             

      ktoré, vychádzajú zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020.                                                              

     Činnosť Centra voľného času v Tepličke nad Váhom vychádza z týchto dokumentov:                                                                                                           
Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)            

Vyhláška MŠ SR č 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej 

činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.    

Nariadenia vlády SR č. 276/2010 Z. z.                                                           

Pedagogickoorganizačné pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok.                                                                                   

Výchovný program centra voľného času. Centrum voľného času vo svojom pláne práce 

vychádza z doterajších výsledkov, z ich analýzy, požiadaviek verejnosti ako aj z podmienok a 

možností, ktoré pre svoju činnosť má.                                                                 

     V školskom roku 2017/2018 budeme pokračovať v oblastiach pedagogiky voľného času,         

v oblastiach: spoločensko - vedná,  prírodovedno - environmentálna, esteticko - kultúrna, 

telovýchovná oblasť.                                                                                                 

     Činnosť CVČ bude prebiehať na Školskej 1007/16 - telocvičňa, Športklub, na Školskej 

490 - elokované pracovisko, Ihrisko na Močiari, Pastoračné centrum, Požiarna zbrojnica a 

okolitá príroda.                                                                                                                                   

      

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf


   Aktivity  budú zabezpečované prostredníctvom : 

Pravidelné činnosti  Príležitostné činnosti Prázdninové činnosti Voľno časové 

aktivity/deti a osoby, 

ktoré nenavštevujú 

centrum 

Činnosť záujmových 

útvarov 

Výchovno-vzdelávacia 

činnosť  

. 

Príležitostná záujmová 

činnosť 

Súťaže 

Olympiády 

Besedy 

Stretnutia 

Výstavy 

Tábory - miestne, 

pobytové 

Výlety 

 Exkurzie 

Športové sústredenia 

spontánna činnosť, vlastné 

projekty 

 

Hlavné úlohy : 

VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY  

Výchovný program CVČ vychádza s princípov a cieľov výchovy a vzdelávania ustanovenými 

v školskom zákone. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na tvorivo-humanistickú 

výchovu, zážitkovú pedagogiku a neformálne vzdelávanie, s cieľom rozvíjať v dieťati 

samostatného, aktívneho občana, schopného žiť v otvorenej, informačnej a multikultúrnej 

spoločnosti.  

Prioritným poslaním nášho výchovného programu „Aktívny oddych” je :  

• vytvárať podmienky na realizácia vlastných nápadov a vlastnú tvorbu, na nadviazanie 

kontaktov s inými jednotlivcami a kultúrami,  

• rozvíjať osobnosť, záujmy, tvorivosť a talent detí ,  

• rozvíjať u detí sociálne cítenie a zmysel pre spolupatričnosť, posilňovať úctu k rodičom a 

ostatným osobám,  

• učiť deti pozitívne vnímať kultúrne a národné hodnoty a tradície štátu,  

• kontrolovať a regulovať správanie, starostlivosť a ochranu zdravia , rozvíjať zdravý životný 

štýl, vrátane zdravej výživy, športovania a ochrany životného prostredia,  

• zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže vo voľnom čase, podporovať šport pre   

všetkých bez rozdielu veku. 

• vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností detí,  

• projektovať oddychové, relaxačné, športové a zábavné aktivity ako prostriedok na 

získavanie sociálnej skúsenosti, 

 • zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť s cieľom pozitívnej adaptácie organizmu 

na meniace sa podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia a dosiahnutia pocitu osobnej 

spokojnosti - považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu 

• otvoriť možnosti novým formám aktívneho prežitia voľného času integráciou generácií, detí 

a rodičov, detí a seniorov a rozvoju programu pre mamičky s deťmi,  

• klásť dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi,  

• vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú 

problematikou voľného času detí a mládeže.  



• zlepšiť materiálne a priestorové podmienky na realizovanie záujmovej činnosti  

• orientovať ďalšieho vzdelávanie vychovávateľov na problematiku moderných metód práce  

5 najdôležitejších cieľov 

Zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže vo voľnom čase, podporovať šport pre 

všetkých bez rozdielu veku. 

Podporovať ZÚ zamerané na rozvoj pohybových a tanečných schopností, na podporu 

estetického a  rytmického cítenia, rozvoj ľudových tradícií a remesiel.  

Rozvíjať záujem detí o prírodu, viesť ich k ohľaduplnému a šetrnému vzťahu k prírode 

a životnému prostrediu. 

Rozvíjať u detí primerane veku záujem o spoločenský život, viesť k národnej hrdosti a 

tiež k empatii. 

Otvoriť možnosti novým formám aktívneho prežitia voľného času integráciou generácií, detí 

a rodičov, detí a seniorov a rozvoju programu pre mamičky s deťmi. 

STRATEGICKÝ CIEĽ 
Do septembra  2024 vytvoriť a zabezpečiť   podmienky pre realizáciu a naplnenie obsahu  

výchovného programu „ Aktívny oddych .“ Vytvoriť centrum voľného času ako miesto 

efektívneho a tvorivého využitia voľného času. 
CIELE A ÚLOHY 

Zabezpečiť záujmovú činnosť podľa záujmu detí a mládeže v akejkoľvek forme za účelom 

kvalitatívneho využitia voľného času v jednotlivých šk. rokoch 2019 -2023. 

Strategické ciele CVČ zamerané na oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu:                                    

Pravidelná záujmová činnosť 

• zachovať ponuku záujmových útvarov podľa atraktivity, zároveň reagovať na dopyt detí 

a rodičov, rozvíjať a podporovať tanečno-pohybové aktivity (Trasolienky)  

 • udržať stav registrovaných členov ZÚ  

• zavádzať nové netradičné záujmové útvary, ktoré nie sú v ponuke MŠ, ZŠ a ZUŠ  

• zvýšiť prezentáciu činností ZÚ formou výstav, súťaží a prehliadok, aktualizovať web 

stránku,  informovať o aktivitách v Obecných novinách 

• vypestovať u detí návyk na pravidelnosť v záujmovej činnosti 

• otvoriť možnosti novým formám aktívneho prežitia voľného času integráciou generácií, 

detí a rodičov, detí a seniorov a rozvoju programu pre mamičky s deťmi 
Rozšíriť a obohatiť príležitostnú a prázdninovú činnosť CVČ 

• realizovať športové a priateľské turnaje a preteky: futbalové, florbalové, stolnotenisové,    

 basketbalové, lukostrelecké, volejbalové, atletické 

• zamerať výlety na spoznávanie krás nášho regiónu 

• spoznávať tradičné remeslá a ľudové tradície návštevou jarmokov a tvorivých workshopov 

• rozvíjať ľudovú tradíciu v obci: uchovávať a dopĺňať tepličianske kroje 

• realizovať vystúpenia s ľudovou tematikou (ZÚ Straníček),  v spolupráci s obcou - Obecné 

slávnosti,  družobné stretnutia s partnerskými mestami: Moravký Beroun, Pawlowice, 

Krzyzowice,  

• obohatiť prázdninovú činnosť: Prázdninový autobus – denný tábor, jednodňové tematické 

putovanie po krásach SR 

• uskutočniť Týždeň aktivít centier  voľného času SR 

Zvyšovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť interných a externých zamestnancov.  

• využiť ich dobré skúsenosti a zručnosti 

• zabezpečiť stabilitu  externých zamestnancov a podpora dobrovoľníctva v oblasti 

lektorovania záujmových útvarov  

Skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školskými zariadeniami  



• pripravovať podujatia rodinného charakteru, zapájať rodičov do prípravy a realizácie 

podujatí 

 • organizovať tvorivé workshopy a worksopy v oblasti environmentálnej výchovy v 

spolupráci so Školou ochrany prírody vo Varíne 

• realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky s mimovládnymi organizáciami  

• zapájať sa do rôznych obecných podujatí prípravou programu pre deti a mládež 

Realizovať aktivity orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže 

• pomáhať zvyšovať právne vedomie a informovanosť mládeže pomocou besied a tvorivých 

aktivít 

• uskutočňovať pravidelné aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania                                       

• posilňovať u účastníkov aktivít úctu k ľudským právam a základným slobodám 

Zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ 

• postupne modernizovať  vybavenie pomôcok v záujmových útvaroch  

• zabezpečovať revíziu  a opravu telocvičného náradia v telocvični 

• zabezpečiť ochranu a zveľaďovanie zvereného majetku obce 

• udržovať hygienické zariadenia centra a všetky priestory v čistote a dobrom technickom 

stave, včas informovať o technických poruchách. 

. 

 

 

 

Z: pedagogickí zamestnanci CVČ                                           T: v priebehu šk. roka 2019/2020  
 

2. Organizačná štruktúra CVČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
II. ÚLOHY PRAVIDELNEJ A PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 

      

 

Tematické oblasti výchovy CVČ  

Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v CVČ v týchto výchovných oblastiach:  

- vzdelávacia  

- spoločensko-vedná  

- pracovno-technická  

- prírodovedno-environmentálna  

- esteticko-výchovná  

- telesná a športová  

Tematické oblasti v sebe zároveň zahŕňajú ďalšie oblasti výchovy, najmä rozumovú, mravnú 

a ekologickú výchovu. 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 (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať 

aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých výchovných 

oblastí v záujmových útvaroch a v oddychovej činnosti.  

 

Spoločensko-vedná oblasť.  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania 

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov  

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare a športovom útvare  

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám  

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím  

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd  

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti  

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa 

- vyjadrovať svoj názor - vedieť vypočuť opačný názor 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie  

 Prírodno-environmentálna oblasť. 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia  

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 

- pochopiť význam správneho využívania prírodných zdrojov  

Esteticko-výchovná oblasť. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  



- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí 

- rozvíjať základy vzťahu ku klasickému 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  

Pracovno-technická oblasť. 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti 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 -zostavovať modely a 

prezentovať ich. 

Telovýchovná a športová oblasť. 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom  

- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog  

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy  

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu  

- rozvíjať športový talent a schopnosti  

- prejavovať citlivý vzťah k prírode  

- pochopiť zásady pobytu v prírode  

- vedieť používať mapy a orientovať sa v teréne  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť  

 

 Výchovný plán  2019  - 2020 

 

 

Oddelenie Záujmový útvar Počet hodín 

ZČ 

Tematická oblasť 

výchovy: 

Počet 

hodín 

VVČ 

Spoločensko-

vedné 

Anglický jazyk pre MŠ-A 

Anglický jazyk pre MŠ-B 

Anglický jazyk pre MŠ-C 

Anglický jazyk hrou I. 

Anglický jazyk II 

Cvičenia zo slovenčiny 

 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Spoločensko-vedná 33 

33 

33 

33 

33 

33 

Prírodo - vedné Veselé zvieratká – rodičia a deti 

Environmentálno – turistický 

Akvaristický 

Cvičenia z matematiky 

Šachový 

33 

66 

66 

66 

66 

 

Prírodovedno-

environmentálna 

33 

 

120 

120 

      66 

Esteticko-

vedné 

Šikovné ručičky, rodičia a deti 

Herňa pre všetkých 

Hráme sa, tvoríme 

Šikovné ručičky                                        

Tvorivé dielne, šitie na stroji 

Moderný tanec - Trasolienky 

Moderný tanec II 

Ľudové hry a tance, Straníček 

Spevácky I 

Spevácky II 

66 

66 

66 

33 

66 

66 

33 

33 

66 

66 

Esteticko-kultúrna 66 

66 

66 

33 

120 

120 

33 

33 

66 

66 

Športu V zdravom tele, zdravý duch - rodičia a 

deti 

Jumping kids 

Lukostrelecký 

Basketbalový  

Volejbalový 

Futbalový – prípravka I 

Futbalový – prípravka II 

Futbalový - ml. ž. 

Futbalový – st. ž. 

Futbalový – dorast 

Futbalový – muži B 

33 

66 

66 

33 

         66 

66 

66 

132 

132 

66 

66 

 

Telesná a športová 33 

66 

66 

33 

66 

66 

      66 

66 

132 

132 

66 

 



Stolný tenis  

Florbalový 

Hasičský 

Športové hry 

Atletický 

Všeobecná pohybová príprava 

 

66 

66 

33 

33 

33 

 

66 

66 

66 

33 

33 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  
Plán príležitostnej činnosti v šk .roku 2019/2020 

 

SEPTEMBER 

 

Obsahové zameranie Zodpovednosť 

1.septembra 

 Deň Ústavy SR – poster –vitrínka  CVČ 

Mgr.Bolčeková 

 

23.09. – 30.09. 2019 

 Európsky týždeň športu v CVČ.                                                                                 
 Svetový deň mieru - Stretnutie s priateľmi z Krzyżowic 

 turistika, športové súťaže 

Mgr.Bolčeková 

 

 10. Deň hrania v SR, 28.09.2019. 

 

Mgr.Bolčeková 

OKTÓBER  1.10., Medzinárodný deň starších ľudí. 

 Október mesiac úcty k starším– kultúrny program – tanečný, 

prednes lit. diela, program na stretnutie dôchodcov. 

 

 Vystúpenie v Dome pokoja Ž Bosniakovej. 

 

Mgr.Bolčeková 

Mgr.Labajová 

 p.Fujdiaková 

Mgr.art. 

Ponechalová 

  

EKO DNI – JESEŇ. 

Stredoeurópsky deň stromov - výstava detský prác: Jablko 

5. ročník výtvarnej súťaže „Naša obec – Naša MAS“ 
 

 

Mgr.Bolčeková 

Mgr.Pojaková 

 

NOVEMBER Noc duchov a strašidiel na hrade Strečno -  turistická 

vychádzka, 

 

 Halloween - Jumping kids 

Mgr.Bolčeková 

 

p. Helová 

19. až 20.. novembra 2019 

Ekotopfilm návšteva prehliadky víťazných filmov zameraných na 

témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo 

udržateľným rozvojom  

 

Mgr.Bolčeková 

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA 
16. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ DETSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 

uzávierka k 8.11.2019 

 

Mgr.Pojaková 

 

DECEMBER 8. december 2019 

Vianoce na dedine 

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s 

anjelom a čertom, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov v 

skanzene 

Mgr.Bolčeková 

-

pedag.pracovníci 

esteticko-

kultúrnej oblasti 

Mgr.Poljakvoá 



Najkrajšia vianočná pohľadnica        

Súťaž O  najkrajšiu vianočnú pohľadnicu           

 13. december 2019 

Vianočný čas, tvorivé dielne. Vianočné zvyky a tradície. Pečenie 

a zdobenie vianočných medovníkov, tvorivé dielne                                     

všetci pedag. 

pracovníci 

Mgr.Poljaková 

 Futbalové Vianoce 

- halový turnaj ml. ž.  

M..Hrošovký                                 

 Basketky - súťaž  v basketbalových činnostiach jednotlivca tr.Líška 

 

 06. 12. 2020 

Mikulášsky turnaj vo florbale,  

tr, Šimar 

JANUÁR   

 Lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie. 

Veselý snehuliak. 
13. 1. 2020 

Novoročný turnaj žiakov v šachu   

18. 1. 2020, 15.2.2020 (finale) 

Novoročný turnaj v lukostreľbe O POHÁR STAROSTU 

OBCE 

Akvafit, burza chovateľov   

Pedag.pracovníci 

Športovej oblasti 

Ing. Jozef Sabo 

 

Tr. Jozef Ďugel 

 

 

Ing. Mesiarik ,        

p. Širanec 

FEBRUÁR 12. 2. 2020 

Valentínke tvorenie pre najbližších v CVČ   

12. 2. 2020      

Futbalový turnaj ml. žiakov, 
12. 2. 2020 
Volejbal, zápas, kadeti  , 23.2. 

 

 

Pedag. 

pracovníci 

est.-kultúrna 

oblasť 

 

MAREC 21.03. 2020   

Veľkonočné tvorivé dielne v CVČ,                             
 

Pedag. 

pracovníci 

est.-kultúrna 

oblasť 

 

  21.03. 2020 

Tvorivá jar -Veľká noc, výstavka detských prác    
 21.03. 2020    
Čistenie  brehov Váhu  a potoku Teplička  

15.03. 2020   
Volejbal, zápas, kadeti. 
 

Mgr. Bolčeková, 

Mgr.Poljaková 

Pedag. pracovníci 

est.-kultúrna oblasť 

Oblasť 

prírodovedno-

environmentálna 

 

APRÍL 21.03.2020   

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise                           
05.04.2020   
Volejbal, zápas, kadeti   5.4. 
7. apríl 2020 Svetový deň zdravia – prevencia civilizačných chorôb  
Maratón v športových aktivitách - futbal, basketbal, futsal, 

05.04.2020   
Veľkonočné tvorivé dielne,                                                                                                                                                     

22. apríl Deň Zeme- prírodoveno-environmentálna exkurzia 

20.6.2020 

Tepličianska 25 - pretek v 3D lukostreľbe. 
11.04.2020   

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise. 
 

Pedag.pracovníci  

športovej oblasti 

Oblasť 

prírodovedno-

environmentálna 

Pedag.pracovníci 

Športovej oblasti 
 

 

 

 

 

 

tr. Ďugel 

tr. Šeliga 

MÁJ 10. 05. 2020 

Kultúrny program ku Dňu matiek v obci – spolupráca s 

 Mgr. Bolčeková 

 Mgr. Labajová 

Pedag. prac. -



kultúrnou komisiou 
 28.05.2020  

Olympijský deň                  

Medzinárodná mobilita detí a mládeže – stretnutie so ZSP 
Krzyżowice 

 

oblasť 

prírodovedno-

environmentálna 

 

Mgr.Bolčeková 

Pedag. prac. 

spoločensko-vedná 

oblasť  

Pedag.pracovníci  

športovej oblasti 

JÚN MDD v CVČ                    

08.06.2020 

 Svetový deň životného prostredia – úprava a čistenie športovísk 

                                                                                                                                       

 

 

 

Mgr.Labajová, 
Mgr.Bolčeková 

 

 

 
Pedag.pracovníci  

 športovej oblasti 

 
                 

 

  III. ČINNOSŤ CEZ PRÁZDNINY 

 

     Cieľom prázdninovej činnosti je pokračovať v činnosti prostredníctvom rôznych 

sústredení, exkurzií a letných táborov, kultúrnych programov. Plán jesenných prázdnin 

spracovať do 25.októbra 2020. Plán vianočných prázdnin spracovať do 15. decembra 2020. 

Plán jarných prázdniny spracovať do 15. februára 2020. 
 

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 

 

 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
29. október 2019 

(utorok) 
30. október – 

31. október 2019 
4. november 2019 

(pondelok) 

vianočné 
20. december 2019 

(piatok) 
23. december 2019 

– 7. január 2020 
8. január 2020 

(streda) 

polročné 
31. január 2020 

(piatok) 

3. február 2020 

(pondelok) 
4. február 2020 

utorok) 

jarné 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj 

Trnavský kraj 
 

14. február 2020 

(piatok) 

17. február – 

21. február 2020 

24. február 2020 

(pondelok) 

Banskobystrický 
kraj, Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

21. február 2020 

(piatok) 

24. február – 

28. február 2020 

2. marec 2020 

(pondelok) 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 28. február 2020 

(piatok) 

2. marec – 

6. marec 2020 

9. marec 2020 

(pondelok) 

veľkonočné 
8. apríl 2020 

(streda) 
9. apríl – 

14. apríl 2020 

15. apríl 2020 

(streda) 



letné 
30. jún 2020 

(utorok) 
1. júl – 

31. august 2020 
2. september 2020 

(streda) 

 
 

 

Počas letných prázdnin uskutočníme 1 pobytové tábory, aspoň 3denné tábory,  rekreačné 

aktivity pre rodičov s deťmi podľa záujmu detí a rodičov. Plán letných prázdnin spracovať do 

30. marca 2020. 

Plánovanie: 

a) plány výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých záujmových útvarov spracovať do dvoch 

týždňov od prvého stretnutia záujmového útvaru 

b) dva týždne pred začatím príležitostného podujatia vypracovať organizačné zabezpečenie 

podujatia /prázdninová činnosť, kurzy – lyžovanie, plávanie, projekty ,spontánna činnosť/ 

-rámcový program podujatia 

-materiálno-organizačné zabezpečenie akcie 

-informovaný súhlas rodičov detí o akcii 

                                                                      Zodpovední: všetci pedag. pracovníci 

 c)  Informovať verejnosť o jednotlivých podujatiach - plagátovou formou ,  

      na internetovej stránke. Vytvoriť krátku správu z podujatia, fotografickú dokumentáciu       

      (1-2 fotky na USB) 

 

e) vzdelávanie a štúdium prostredníctvom seminárov, kurzov, výmenou   

    odborných skúsenosti  si zabezpečujú pracovníci po dohode s riaditeľkou zariadenia, sú   

    zaradené do plánu vzdelávania 

f)  návrh na údržbu zariadenia, a taktiež finančné zabezpečenie,  návrh   

    najnutnejších pracovných pomôcok na činnosť záujmových útvarov   

    predkladajú riaditeľke CVČ        

                                                                                 Zodpovední: všetci pedag.pracovníci 
 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU  

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. 

septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 

31. januára 2020.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020  a končí 

sa 30. júna 2020 

 

PLÁN ZASADNUTÍ  PEDAGOGICKEJ RADY CVČ 

 
 Pedagogická rada pracovníkov CVČ bude zasadať 3 x do roka. Predmetom jej 

zasadnutí bude riešenie výchovno-vzdelávacích cieľov CVČ, organizácia príležitostnej a 

pravidelnej záujmovej činnosti. Hodnotenie a spracovanie koncepcie práce s deťmi a 

mládežou na miestnej, lokálnej úrovni. Vyhľadávanie možnosti aktivít pre talentované detí a 

mládež, taktiež práca s deťmi a mládežou s menej podnetného prostredia, ich integrácia do 

výchovného procesu zariadenia. Ďalej to budú návrhy, pripomienky a realizácia úloh 

súvisiacich  s vylepšovaním aktivít CVČ. 

 

 



22.09. 2020          1.Vyhodnotenie činnosti CVČ za uplynulý školský rok, vrátane letných    

                                 aktivít. 

                               2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za    

                                 rok 2019/2020 

                               3. Plán práce na školský rok 2019/2020. 

                               4. Príprava koncepcie plánu práce  s deťmi a mládežou na regionálnej 

                                  a lokálnej úrovni. 

 

07.02. 2020            1. Vyhodnotenie činnosti za I. polrok  2019/2020. 

2. Príprava koncepcie činnosti počas hlavných prázdnin. 

3. Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny. 

 

22.06. 2020           1. Vyhodnotenie záujmovej činnosti v školskom roku  2019/2020 

 2. Hodnotenie aktivít za jednotlivé oblasti. 

 3. Príprava koncepcie na školský rok 2020/2021 

 

 

 

 Rokovania jednotlivých zasadnutí pedagogickej rady CVČ budú rozšírené o aktuálne 

úlohy zariadenia vyplývajúce z organizačných pokynov MŠ SR a aktuálne situácie v 

spolupráci s miestnou samosprávou.  

 
 

 

 ZÁVER  

Plán práce centra voľného času vychádza z daných podmienok a náplne. Plán je otvoreným 

dokumentom, ktorý bude v priebehu roka dopĺňaný a menený podľa záujmov a požiadaviek 

detí, mládeže,  rodičov a pedagogických pracovníkov. 
 

 
V Tepličke nad Váhom 22.10.2019 

 

 

Prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady školského zariadenia pri CVČ dňa 22.9.2019 

Spracovala : Mgr. Bolčeková Anna, riaditeľka CVČ 
                         
 


