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I. Hlavné úlohy a ciele v šk. roku 2013/2014 

 
      Plán činnosti Centra voľného času v Tepličke nad Váhom(ďalej len CVČ) vychádza 

z týchto dokumentov: 

1.  Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej 

správy v školstve v SR. 

2.  Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
3.  Akčného plánu politiky mládeže na rok 2008-20013 

4.  Zákona z 2. júla 2008 o podpore práce s mládežou  

5.  Vyhlášky 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre 

voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.   

      V školskom roku 2013/2014 budeme pokračovať v oblastiach pedagogiky voľného času, 

v oblastiach: vzdelávacia, spoločensko- vedná, prírodovedno – environmentálna, esteticko- 

kultúrna, telovýchovná oblasť. V priebehu školského roka doplníme činnosti z oblasti 

participácie, dobrovoľníctva . Prvým krokom bude zosúladenie aktivít jednotlivých oblasti 

a spojenie oblasti práce tak aby zodpovedali záujmom detí a mládeže a zároveň plnili úlohy 

Koncepcie práce s deťmi a mládežou v obci Teplička nad Váhom. 

   Činnosť CVČ bude prebiehať v telocvični, učebniach základných škôl a materskej škôlky,  

futbalovom ihrisku a okolitej prírode. 

     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 : 

 

1.  Vytvoriť v jednotlivých oblastiach dostatočný priestor pre rozvoj osobnosti deti a mládeže 

v čase mimo vyučovania, s prihliadnutím na deti a mládež zo sociálne menej podnetného 

prostredia. Zamerať sa  na motiváciu k záujmovej činnosti deti vo veku 11 – 17 rokov. 

2.  Pri  rozširovaní  pravidelnej záujmovej činnosti prihliadať na nové trendy v oblasti 

výchovy mimo vyučovania,  

 

3.  Naďalej venovať pozornosť programu „Prevencia kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti.“ V spolupráci s ďalšími inštitúciami v obci pripravovať spoločnú stratégiu pri 

napĺňaní úloh v oblasti prevencie. 

4.  Na základe poverenia KŠÚ a obce Teplička nad Váhom organizovať súťaže vyhlasované 

MŠ SR . 

    Metodicky usmerňovať činnosť vedúcich krúžkov a záujmovú činnosť v jednotlivých   

    oblastiach CVČ. Pomôcť deťom a mládeži pri výbere záujmových útvarov, viesť ich    

    k samostatnosti a zmysluplnému využívaniu voľného času, využívať metódy a formy  

    neformálneho vzdelávania. 

5.  V pravidelnej záujmovej činnosti venovať pozornosť záujmom deti a na základe  ich 

požiadaviek  vytvárať záujmové krúžky a iné formy činnosti. Pri  rozširovaní  pravidelnej 

záujmovej činnosti prihliadať na nové trendy v oblasti výchovy mimo vyučovania, out 

doorové aktivity, nízkoprahové aktivity.Do činnosti zavádzať nové smery a trendy z oblasti 

výchovy mimo vyučovania, neformálne vzdelávanie.. 

6.  Podieľať sa pri získavaní finančných prostriedkov pre činnosť zariadenia prostredníctvom 

projektov, grantov , nadácií a sponzoringu. Činnosť CVČ pravidelne propagovať na 

verejnosti- uviesť konkrétne postupy pri propagácií oddelenia na verejnosti. 

7.  Zapájať sa do vyhlásených (MŠ SR a iných inštitúcií)  grantových programov      

8.  Každý výchovný pracovník v CVČ sa v priebehu školského roka  bude  ďalej vzdelávať vo 

svojej oblasti a hľadať nové možnosti rozširovania svojich vedomosti 

     a zručnosti. 

10. Vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú 

problematikou voľného času detí a mládeže v obci. 

 

 



2. Organizačná štruktúra CVČ 

Personálne zabezpečenie výchovnovzdelávacej činnosti CVČ 

Pedagóg / 

zamestnanec 
Funkcia   Ďalšie úlohy a kompetencie 

Mgr. Anna 
Bolčeková 

Riaditeľka   

Riaditeľ CVČ: Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, 

rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej 
činnosti. Na čele CVČ je riaditeľ CVČ, ktorého vymenúva a 

odvoláva Obec na návrh Rady centra voľného času. Riaditeľ, 

ako štatutárny orgán CVČ, koná v jeho mene vo všetkých jeho 
veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie 

nie je podmienené schválením nadriadeného orgánu. Riaditeľ 
CVČ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov, plánov za odbornú úroveň výchovno – 

vzdelávacej práce CVČ. Riaditeľ CVČ vykonáva štátnu správu 
na prvom stupni. Rozhoduje najmä o : - prijatí člena do 

záujmového útvaru - uložení výchovných opatrení - príspevku 
zákonného zástupcu člena na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú v školskom zariadení Riaditeľ CVČ 
ďalej: - prijíma všetkých zamestnancov CVČ do pracovného 

pomeru a v súvislosti s tým zabezpečí vyhotovenie pracovných 

zmlúv - zabezpečuje personálne obsadenie CVČ - uzatvára 
dohody o prácach mimo pracovný pomer a tieto práce 

kontroluje - rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami CVČ 
- vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách, aby 

výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný 

Jakub Bolček vychovávateľ (ex.) 
vedie ZÚ cyklisticko-turistický, vedie internetovú stránku CVČ, 
účasť na cyklistický súťažiach v rámci SR,ČR,PL 

Ing. Júlia 

Bolčeková 
vychovávateľ (ex.) 

vedie ZÚ sezónne činnosti, podieľa sa na organizovaní 
jednotlivých podujatí podľa celoročného plánu, spolupracuje 

pri organizovaní medzinárodnej mobility detí a dospelých s 
družobnou oblasťou Pawlowice - Krźyzowice 

Ing. 

Magdaléna 
Bošanská 

vychovávateľ (ex.) 
vedie ZÚ bedmintonový a zabezpečuje zdokonaľovací kurz 

lyžovania 

Mgr. Martina 

Horská 
Vychovávateľka 

 

vedie ZÚ Hrajnôžka, realizuje kultúrne podujatia podľa 
celoročného plánu, zabezpečuje pedagogický dozor v CVČ: 

utorok a štvrtok od 15:00-16:00, spolupracuje s inými 

organizáciami v obci 

Mgr. Erika 

Jurčová 
Vychovávateľka (ex.) vedie ZÚ výtvarno- tvorivý, dbá o estetizáciu prostredia 

PaedDr. 

Vladimír 

Kuťka 
Vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ futbalový- muži, zúčastňuje sa súťaže ,podľa plánu 

Milan Liška Vychovávateľ (ex.) 
vedie ZÚ basketbalový, organizuje basketbalový turnaj podľa 

plánu 

Katarína 

Lowyová 
Vychovávateľka (ex.) vedie ZÚ HIP -HOP 

Róbert 
Machyna 

Vychovávateľ (ex.) 
vedie ZÚ futbalový Junior a Muži B, organizuje miestne turnaje 

vo futbale, zabezpečuje pravidelný pedagogický dozor: 

Streda:15:00 -16:00,Piatok15:00 -16:00 

Daniel Mrázik Vychovávateľ (ex.) 
Vedie ZÚ  futbalový ml. ž. a prípravku, organizuje športové 

akcie podľa plánu 



Ing. Dorota 

Mrázová 
Vychovávateľka (ex.) vedie ZÚ Hrajnôžka - st. ž. 

Ľubomír 

Podešva 
vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ futbalový ml. ž. 

Pavol 
Ponechal 

Vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ Plameň 

Dagmar 
Ponechalová 

Vychovávateľka (ex.) hudobný sprievod ZÚ Hrajnôžka 

Ing. Dávid 

Sakala 
Vychovávateľ (ex.) 

vedie ZÚ futsalový, sezónne činnosti - chlapci, podieľa sa na 
organizovaní podujatí podľa plánu, spolupracuje pri 

organizovaní medzinárodnej mobility detí a dospelých s 

družobnou oblasťou Pawlowice - Krźyzowice 

Ing. Jana 

Smidová 
Vychovávateľka   

vedie ZÚ tvorivo umelecký, zúčastňuje sa výtvarných súťaží, 

kultúrnych podujatí podľa plánu, zabezpečuje pedagogický 
dozor v piatok od 13:00-14:00 

Bc. Martina 

Šimarová 
Vychovávateľka (ex.) vedie ZÚ florbalový, organizuje súťaž a podujatia podľa plánu 

Mgr. Lenka 

Trizuliaková 
vychovávateľka (ex.) vedie ZÚ slovenský jazyk 

Mgr. Božena 
Zalašová 

vychovávateľka (ex.) 
vedie ZÚ turistický, spolupracuje pri organizovaní 

medzinárodnej mobility detí a dospelých s družobnou oblasťou 
Pawlowice - Krźyzowice 

Pavol Holeša vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ Rybička 

Mgr. Anna 
Ľuptáková 

vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ Rybička 

Mgr. Anna 
Jašíková 

vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ Rybička 

Mgr. Gabriela 

Kozinková 
vychovávateľ (ex.) vedie ZÚ Rybička 

Jozef Ďugel tréner II. st. (ex.) 
vedie ZÚ lukostrelecký, zabezpečuje účasť na pretekoch v 

lukostreľbe -SR,PL,ČR, organizuje miestnu súťaž v lukostreľbe 
podľa plánu 

p. Daniel 

Šimar 
dobrovoľník   

podieľa sa na vedení ZÚ florbal a prázdninovej činnosti, 

spolupracuje pri organizovaní medzinárodnej mobility detí a 
dospelých s družobnou oblasťou Pawlowice - Krźyzowice 

 

Oddelenia v CVČ: 

 - pravidelná činnosť 

 

 

 

 

 

 

Výchovný plán 



 

Oddelenie 

 

Záujmový útvar: 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 Z
Č

: 

T
ý

žd
en

n
e/

 

R
o

čn
e 

 

Tematická oblasť 

výchovy: 

Spoločensko-vedné 
Anglický jazyk pre 

MŠ I., II., 

1VH/33h 

1VH/33h 
Spoločensko- vedná 

Anglický jazyk 

v rozprávkach 

1VH/33h 

 
Spoločensko- vedná 

Slovenský jazyk 1VH/33h 
Spoločensko- vedná 

Rybička 5/165h 
Spoločensko- vedná 

Prírodovedné Environmentálny 
2VH/60h 

Prírodovedno- 

environmentálna 

Esteticko-vedné Hrajnôžka 
 

3VH/ 90h 
Esteticko-kultúrna 

Hrajnôžka-st.d. 
 

3VH/ 90h 
Esteticko-kultúrna 

Hrajnôžka  

hudobný sprievod 

3VH/ 90h 
Esteticko-kultúrna 

Výtvarno-tvorivý 
2VH/60h 

 Pracovno-technická 

Tvorivo-umelecký 
2VH/60h 

Pracovno-technická 

 

Športu 
Futbalový ml.ž. 

4VH/120h 

 
Telesná a športová 

Prípravka 
1VH/120h 

Telesná a športová 

Futbalový st.ž. 
4VH/120h 

 
Telesná a športová 

Futbalový -junior 
4VH/120h 

Telesná a športová 

Futbalový A. 
4VH/120h 

Telesná a športová 

Futbalový B. 
4VH/120h 

Telesná a športová 

 
Basketbalový 

6VH/180h 
Telesná a športová 

 

 

 

 

Cyklisticko-

turistický- 

2VH/60h 
Telesná a športová 

Futsal-DeLuxe 
2VH/60h 

Telesná a športová 

Turistický I. 
2VH/60h 

Telesná a športová 

Športové hry 
1VH/60h 

Telesná a športová 

Futsal st.ž. 
2VH/60h 

Telesná a športová 

Sezónne činnosti-

CH 

4VH/60h 
Telesná a športová 

Sezónne činnosti- 

D 

4VH/60h 
Telesná a športová 

Lukostrelecký 
2VH/60h 

Telesná a športová 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

K 15. 9. 2013 počet detí  a mládeže:  434 
Pravidelná činnosť sa uskutočňuje vo vekovo homogénnych, ale aj heterogénnych skupinách, 

ktoré spája spoločný záujem. Vedie ich 22 externých zamestnancov, zamestnaných na dohodu 

o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študenta, 

4 na pracovnú zmluvu. 

Hospodársko-správny úsek: 
-personalistka, ekonómka: Ing. Veronika Poljaková 

-účtovníčka: p. Anna Mravcová 

-školníčka, upratovačka: p. Margita Novotná 

- údržbár: p. Peter Hulka 

Pracovníci budú zamestnávaní na dohodu o pracovnej činnosti a 3 zamestnanci na  zmluvu. 

 

 

II. ÚLOHY PRAVIDELNEJ A PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI 

     pre jednotlivé oblasti 
 

 

a/  Esteticko-kultúrna oblasť 

    V priebehu školského roka  sa budú zabezpečovať tieto hlavné úlohy 

 

  2014 -zosúladenia pracovného a rodinného života 

 

 prezentácia CVČ na verejnosti prostredníctvom rôznych akcií a prezentáciou ZÚ 

                                                                               Z: vychovávatelia esteticko-kultúrnej oblasti 

                                                                               T: daný v celoročnom pláne  vedúceho ZÚ 

 

b/ Pracovno- technická oblasť   

    Činnosť v tejto oblasti  zamerať na 

rozvoj vedy a techniky , zvyšovanie kvalifikácie pedagogických pracovníkov v danej oblasti 

                                                                                 Z: vychovávatelia 

                                                                                 T: daný v celoročnom pláne  vedúceho ZÚ 

 

 

 

 

 

c/ Oblasť prírodovedno-environmentálna 

    Činnosť zamerať na: 

 realizovať environmentálnu výchovu , výchovu k čistému životnému prostrediu 

Hokejbal 
1VH/33 

Telesná a športová 

Stolný tenis 
2VH/60h 

Telesná a športová 

Bedminton 
2VH/60h 

Telesná a športová 

Futsal -  junior 
2VH/60h 

 
Telesná a športová 

Florbal 
4VH/60h 

Telesná a športová 

Plameň 
2VH/60h 

Telesná a športová 



zabezpečiť spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy s jednotlivými školami v obci, 

spolupracovať so Školou ochrany prírody vo Varíne, Stromom života 

 presadzovať zdravý životný štýl, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú  činnosť detí a 

žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú 

najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny,  čistú vodu, 

zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a 

správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním 

životného prostredia 

                                                                                  Z: výchovný pracovník                                                                                                     

                                                                                  T: daný v celoročnom pláne  vedúceho ZÚ 

 

 

d/  Telesná a športová oblasť 

    Činnosť zamerať na: 

zabezpečeniu činnosti na ihriskách, telocvični, v okolitej prírode 

pokračovať a rozšíriť spoluprácu s miestnymi športovými klubmi  

vyhľadávaniu ďalších možnosti pre aktívne trávenie voľného času v oblasti turistiky 

a branných športov 

 zapájať do súťaže mladých záchranárov  civilnej ochrany, v oblasti Mladí záchranári 

vyhľadávanie zdrojov pre podporu tradičných podujatí organizovaných CVČ 

(sponzoring, projekty, nadácie a granty) 

  

 

Z: výchovný pracovník                                                                         

T: daný v celoročnom pláne  vedúceho ZÚ 

 

 

 

e/ Spoločensko-vedná oblasť 

    Činnosť sa bude orientovať  

zabezpečeniu aktivít pre MŠ v oblasti výučby jazykov , 

zabezpečeniu dobrovoľníckej služby a aktivít dobrovoľníkov v rámci grantového programu 

Mládež v akcii, rozvíja medzinárodnú spoluprácu v rámci programu EÚ „Mládež v akcii 

a cezhraničnej spolupráce“ – Pawlowice, Krzyžowice, Moravský Beroun 

udržiavanie aktuálnej webovej stránky CVČ a vizuálne vylepšenie  

 

  

 

Z: výchovný pracovník                                                                          

T: daný v celoročnom pláne  vedúceho ZÚ 

 

 

 

                  III.ČINNOSŤ CEZ PRÁZDNINY 
 

     Cieľom prázdninovej činnosti je pokračovať v činnosti záujmových útvarov 

prostredníctvom rôznych sústredení, exkurzií a letných táborov, kultúrnych programov.  Pri 

plánovaní aktivít nezabúdať na prímestské detské tábory, tábory mimo okresu, stanové tábory. 

 

 



 

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2013/2014 

 

Prázdniny 

 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

 

Začiatok 

vyučovania  

po prázdninách 

 

jesenné 
29. október 2013 

(utorok) 

 

30. október –  

3. november 2013 

 

4. november 2013 

(pondelok) 

 
vianočné 

20.december2013 

(piatok) 

 

 

21. december 2013 – 

7. január 2013 

 

 

8. január 2013 

(streda) 

 
polročné 

31. január 2014 

(piatok) 

 

 

3. február 2014 

(pondelok) 

 

 

 

24. február 2014 

(utorok) 

 

 
 

 Žilinský kraj 

Jarné  

14. február 2014 

(piatok) 

 

17. február –  

21. február 2014 

24. marec 2014 

(pondelok) 

 

veľkonočné 
16.apríl2014 

(streda) 

 

17.apríl – 

22. apríl 2014 

 

23. apríl 2014  

(streda) 

 
letné 

27. jún 2013  

(piatok) 

 

 

30. jún – 

29. august 2014 

 

2. september 2013 

(utorok) 

 

 
 

Činnosť počas  letných prázdnin bude zameraná na jeden pobytový  tábor,  putovné tábory -1, 

rekreačné aktivity pre rodičov s deťmi, prímestské tábory, cykloturistika, pešia turistika podľa 

aktuálnej situácie a možností. 
  

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 

  c/  Informovať verejnosť o jednotlivých podujatiach  - plagátovou formou ,  

      na internetovej stránke. Vytvoriť krátku správu z podujatia, fotografickú     

     dokumentáciu(1-2 fotky na USB) 

d/  návrh aktivít počas hlavných prázdnin jednotliví pracovníci spracujú do    

     25.02.2014 

e/ vzdelávanie a štúdium prostredníctvom seminárov, kurzov, výmenou   

    odborných skúsenosti  si zabezpečujú pracovníci po dohode s riaditeľkou zariadenia. 

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

    najnutnejších pracovných pomôcok na činnosť záujmových útvarov   

    predkladajú : v spolupráci s výchovnými pracovníkmi  



 

Kalendár porád 

Termín Čas Druh porady 

15.10.2013 16:00 Pedagogická rada 

13.02.2014 16.00 Pedagogická rada 

19.06.2014 16.00 Pedagogická rada 

15.10.2013 18:00 Rada centra voľného času 

13.02.2014 18:00 Rada centra voľného času 

19.06.2014 18:00 Rada centra voľného času 

 

Metodická a hospitačná činnosť 
Metodická činnosť bude spočívať v: 
- metodickej pomoci pri vypracovaní výchovno- vzdelávacích plánoch ZÚ 

- scenáre k podujatiam 

- zapožičanie odbornej literatúry externým zamestnancom 

- poučenie zamestnancov o dodržiavaní bezpečnosti pri práci s deťmi 

- pomoc pri riešení  problémov v ZÚ 

- nákup kníh a odbornej literatúry 

-odoberanie odborných časopisov a ich poskytnutie 

 

Metodická a hospitačná činnosť v školskom roku 2013-2014 
Bude zameraná: 

- oblasť pravidelnej činnosti -  priebežné vedenie triednych kníh, vedenie dokumentácie, 

plánu práce, využitie metodických materiálov, učebných pomôcok 

- dodržiavanie predpísaných hodín činnosti v ZÚ 

- nové formy a metódy práce v ZÚ, nápaditosť a kreativitu vedúcich ZÚ 

Edičná a propagačná činnosť 
 
Propagovať CVČ všetkými dostupnými prostriedkami: 

-nástenky nástenné panely v priestoroch ZŠsMŠ, na Námestí sv. Floriána, v cukrárni Sofia 

- udržiavať vlastnú WEB stránku, príspevky na WEB stránku obce, 

- ponukové listy a plagáty akcií 

- vyhodnotenia súťaží na nástenkách a v tlači 

-stretnutia s rodičmi 

- propagácia ZÚ prostredníctvom obecného i školského rozhlasu 

- vystúpeniam tanečných ZÚ 

- spoluprácou s Komisiou kultúry a športu pri OÚ, pomoc pri príprave a realizácii obecných 

podujatí 

- výroba pamätných listov, diplomov, čestných uznaní 

 

 
 

 
 



Plán príležitostnej činnosti v šk. roku 2013/2014 
 
SEPTEMBER 

 

Obsahové zameranie Zodpovednosť 
1.IX. Deň Ústavy SR – poster –vitrínka  CVČ Mgr.Bolčeková 

 
15. IX .Svetový deň mieru - Stretnutie  - 

s priateľmi z Krzyžowic – Swardoň- 
spoločné maľovanie prírody 

Mgr.Bolčeková 
Mgr. Zalašová 
Ing. Bolčeková 
Ing. Sakala 
 

 
29.IX, - III. Svetový deň hrania-  herné 

aktivity v CVČ ,Svetový deň hrania 

(Worldwide Day of Play, iniciovaný v 2004 v 

USA so zámerom podnietiť deti a rodičov, aby 

vypli televízory a hrali sa, hlavne vonku, na 

Slovensku prvýkrát v 2010, cieľom je 

propagovať význam hrania a hier v živote detí 

i dospelých 

 

 
Mgr.Bolčeková 
Mgr. Zalašová 
Bc.Šimarová 

 
 
 
 

 

Slovenského pohára v zjazde na horských 

bicykloch 

 
p.J.Bolček 

OKTÓBER  1.X. Medzinárodný deň starších ľudí – 
kultúrny program – tanečný , prednes lit. 
diela, program   na stretnutie dôchodcov. 
Spolupráca  Domom pokoja Ž.Bošniakovej, 
Klubom invalidných dôchodcov, Klubom 
dôchodcov 

Mgr. Bolčeková 
Mgr. Horská 
Ing.arch. 
Mrázová,  
D. Ponechalová 

 DNI NÁDEJE – beh,výtvarné práce 
 EKO DNI –JESEŇ. Svetový deň zvierat-
návšteva výstavy zvierat, príprava   
 - návšteva výstavy rastlín, ovocia -
Stredoeurópsky deň stromov 
 

Mgr.Bolčeková, 

 
Mgr. Jurčová 
Ing. Bolčeková 

 

Lukostrelecká súťaž Tr. J. Ďugel 
 

NOVEMBER Strašidlá na hrade Strečno Mgr.Bolčeková 
Mgr. Zalašová 
Bc. Šimarová 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku , ktorý 

sa bude konať v  

týždni od 11. do 17. novembra 2013.- Veda a 

technika z minulosti do budúcnosti – 

výtvarná súťaž- starší žiaci 

Premietanie filmu  

 

Ing. Smidová 
Mgr.Bolčeková 

 
 
 

DECEMBER Najkrajšia vianočná pohľadnica        
Celoslovenská súťaž              

Mgr.Bolčeková 

Mgr. Jurčová 

Ing.Smidová 



Ing. Bolčeková 

 

 
 Vianočné zvyky a tradície. Pečenie 

a zdobenie vianočných medovníkov. 
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami 2012 

Mgr.Bolčeková 

Mgr. Jurčová 

Ing.Smidová 

Ing. Bolčeková 

 
Vianočné Strečno Mgr. Zalašová 

  

Vianočný čas – vianočné vystúpenie 
tanečných ZÚ, vystúpenie hostí  - 
vianočné koledy, tvorivé dielne 

 

Mgr. Horská, 
Ing.arch.Mrázová 

D. Ponechalová 
Mgr.Bolčeková 
Všetci pedagogickí 

pracovníci 

 

Futbalové Vianoce 
 Štefanský futsalový turnaj 

Medzinárodný turnaj vo futbale, Třinec 

Tr. Machyna 

Tr. Podešva 

P.Hulka 

PaedDr.Kuťka 

                                  

JANUÁR Novoročný turnaj v basketbale   Tr.M.Líška 

 Lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie 

 

Pedag.pracovníci  

Športovej oblasti 

FEBRUÁR 14. II. Deň svätého Valentína – karneval, 
Valentínka – pošta, párty  
 
 
 
Karneval na snehu 
Spolupráca s TJ Straník                                                    

Mgr.Bolčeková 
Mgr.Jurčová 
Pedag. pracovníci 

est.-kultúrna 
oblasť 

 

MAREC Pawlowice - Krzyžovice  
 Tvorivá Jar  -Veľká noc, výstavka 

detských prác a prác dôchodcov 
,spolupráca s Klubom dôchodcov-  
22. marec - Svetový deň vody  - 
vychádzka, čistenie miestneho potôčika -
Všivák ,    
Projekt Vyčistime si Slovensko       
Oslobodenie Obce Tepličky nad Váhom – 
výtvarné práce detí Moja obec,  
turnaj  
   Specialized Moravsko Slovenského DH 

Cupu 

Mgr. Bolčeková, 

Mgr. Smidová 

Pedag. pracovníci 

est.-kultúrna 
oblasť 
 

 
 
 
p.J. Bolček 

APRÍL  
7. IV. Svetový deň zdravia – prevencia 
civilizačných chorôb –ZUMBA MARATÓN 
Speedminton 
                                                               

 

 

 

Mgr.Bolčeková 

 



                                                    
 
                                                       
22. apríl Deň Zeme- 
Čistenie  lesa- Vyčistime si Slovensko 
Slovenského pohára v zjazde na horských 

bicykloch 

 
 
Oblasť 

prírodovedno-

environmentálna 

 

MÁJ  
8.V. Svetový deň Červeného kríža - 
spolupráca s Červeným krížom v Tepličke 
nad Váhom –beseda 
Kultúrny program ku Dňu matiek v obci 
–spolupráca s kultúrnou komisiou 

International Sports Meeting 

for the Chairman of  Pawlowice Commune 

Council 
 

Slovenského pohára v zjazde na horských 

bicykloch 

 

 Mgr, Bolčeková 

 

Pedag. prac. -

oblasť 

prírodovedno-

environmentálna 

 
 
Mgr.Bolčeková 
Pedag. prac. 

spoločensko-vedná 

oblasť 

 
 

 
p.J.Bolček 

JÚN Týždeň aktivít CVČ 2013 
 
 
8. 6. Svetový deň životného prostredia 

– Olympijský deň, spolupráca 
s Olympijským klubom v Žiline 

                                                                                                                                       
Slovenského pohára v zjazde na horských 

bicykloch 

Všetci 
pedagog.pracovníci 

 
 
 
Mgr. Bolčeková 

 
Všetci 
pedagog.prac. 

 
                                                                                                            

 

     Projekty 

Názov projektu: Vyčistime si Slovensko 

Cieľ: Cieľom projektu je prispieť k odstráneniu malých čiernych skládok a lokalít s 

pohodenými odpadkami nachádzajúcich sa v našom okolí. 

Zodpovedná osoba: Mgr. Bolčeková 

Termín: apríl 2014 

Názov projektu: Udržiavanie zvykov a tradícií v Obci Teplička nad Váhom 



Cieľ: Cieľom projektu je ušiť tradičné oblečenie -   kroj pre záujmový útvar 
Hrajnôžka. Doplniť oblečenie o košieľky pre dievčatá a nohavice pre chlapcov . 

Zachovávať tradičné hry a piesne detí v našej oblasti.                                                                        

                                                                        Zodpovedná osoba: Mgr. Horská 

                                                                                         Termín: október 2013 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
                                                          
 

4. ORGANIZOVANIE KURZOV 
Jesenný  a jarný kurz pilates –Ing. Beáta Kasajová 
Kurz lyžovania – Ing. Magdaléna Bošanská 
Jarný kurz plávania   
                          
 

IV. PRÍLOHY 

 

Prílohu celoročného plánu práce budú tvoriť  : 
1/ plány výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých záujmových útvarov- uložené u 
RCVČ 
2/ školský poriadok 
3/ rozvrh pravidelnej  činnosti  
 

 

 

Záver 

Vypracoval:  Mgr. Anna Bolčeková 

V Tepličke nad Váhom, 4. októbra 2013 

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 15. októbra 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

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. 

 

 

15.10. 2013           1. Vyhodnotenie činnosti CVČ za uplynulý školský rok 2012/2013,  

                                   vrátane letných aktivít. 

                               2. Štatistické hodnotenie aktivít a návštevnosti zariadenia. 

                               3. Plán práce na školský rok 2013/2014. 

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

                                  a lokálnej úrovni. 

 

13.02. 2014           1. Hodnotenie činnosti za I. polrok  2013/2014. 

2. Príprava koncepcie činnosti počas hlavných prázdnin. 

3. Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny. 

 

19.06.2014           1. Vyhodnotenie záujmovej činnosti v školskom roku  2013/2014 

2. Hodnotenie aktivít za jednotlivé oblasti. 

3. Príprava koncepcie na školský rok 2014/2015 

 

 

 

 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. 

 
 Plán CVČ vychádza z daných podmienok a poslania, ktoré má zariadenie pre deti a mládež 

spĺňať. Plán je otvoreným dokumentom. V priebehu roka bude dopĺňaný a menený podľa 

záujmu a požiadaviek detí, mládeže a rodičov. 

 

 

 
V Tepličke nad Váhom ,4.10.2013 

 

 

Prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady školského zariadenia pri CVČ dňa 15.10.2013 

Spracovala : Mgr. Bolčeková Anna, riaditeľka CVČ 

                         

 



 

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE DETI A MLÁDEŽ 

Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. Aby každé dieťa bolo 

oboznámené ako sa má správať v priestoroch CVČ a v priestoroch, kde sa koná 

záujmová činnosť krúžkov a na podujatiach CVČ, predkladáme tento školský 

poriadok . 

Školský priadok sleduje cieľ, aby vystupovanie členov ZÚ v CVČ i na 

verejnosti zodpovedalo pravidlám slušného správania, aby chránili svoje zdravie 

i zdravie svojich kamarátov, aby sa riadili takými zásadami, ktoré umožnia 

všetkým nerušene sa zúčastňovať na činnosti krúžku a na podujatiach CVČ. 

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa 

dotýkajú života v CVČ: 

  

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor, či vyjadriť nespokojnosť. 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. 

Tvoja sloboda nesmie obmedzovať slobodu iných. 

Tvoja sloboda končí tam, kde sa začína sloboda iných. 

Máš právo na súkromie. 

Každý z Vás má právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného života. 

Máš právo na oddych a voľný čas. 

Slobodne sa môžeš rozhodnúť, kde budeš tráviť svoj voľný čas, či v krúžkoch v škole 

alebo v CVČ. 

Sloboda myslenia. 

Máš zaručenú slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. 

Máš právo byť informovaný o výsledkoch vzdelávania a toto právo zahŕňa aj slobodu 

vyhľadávať a prijímať informácie a myšlienky každého druhu. 

Máš právo na spravodlivosť – na spravodlivé hodnotenie svojej práce. 

Máš právo na ochranu pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú 

alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. 



Máš právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa. 

  

  

I. Príchod detí do CVČ: 

  

1. Do CVČ alebo na krúžok v iných priestoroch prichádzame 10 minút pred začiatkom 

krúžku alebo podujatia. 

2. Pred vchodom do priestorov si očistíme obuv, odložíme si vrchný odev a uložíme na 

miesto k tomu určené. 

3. Po príchode do CVČ čakaj na vedúceho krúžku. 

4. Do priestorov CVČ nevchádzaj na kolieskových korčuliach. 

5. DO CVČ prichádzaj po chodníku a dávaj si pozor na prechode cez cestu. 

6. Počas trvania krúžku nesmieš opustiť priestor , kde sa krúžok koná. 

  

  

II. Správanie detí počas ZÚ alebo podujatí CVČ: 

  

1. Prichádzaj do CVČ včas. V slušnom oblečení, na cvičenie používaj úbor na to určený. 

2. K pracovníkom CVČ a vedúcemu krúžku sa správaj slušne a zdvorilo, pri stretnutí ich 

pozdrav a dodržiavaj pravidlá slušnosti. 

  

  

 

 

 


