
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, 
adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o školskom zariadení 

Názov školy Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom 

Adresa školy Školská 1007/16, 013 01  Teplička nad Váhom 

Telefón 0902062038 

E-mail cvcteplickanv@gmail.com 

WWW 
stránka 

www.cvcteplickanadvahom.eu 

Vedúci zamestnanci  

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Anna Bolčeková 0902062038 cvcteplickanv@gmail.com 

Rada školy 

Od 06. 07. 2021 pracuje v zložení: 

  Titl., priezvisko, meno 

Predsedníčka  
zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Jašíková Anna 

ostatní zamestnanci Ing. Veronika Poljaková 

zástupcovia rodičov  p. Širanec Michal 

  p. Šimar Daniel 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Magdaléna Šeligová 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne 

číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Obec Teplička nad Váhom 

Sídlo 
Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 
Teplička nad Váhom 



Telefón 041 598 21 28 

E-mail obec@teplickanadvahom.sk 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského 

zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Rada pri Centre voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom bola 

ustanovená v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov. Základným dokumentom činnosti je Štatút 

rady školského zariadenia pri Centre voľného času, ktorý obsahuje zákonné prvky 

činnosti ako i základné povinnosti a práva členov RŠ. Na zasadnutiach prerokovala 

otázky týkajúce sa:                                                                                                     

• Výchovného programu CVČ                                                                                                            

• zamerania CVČ, jej rozvojom a prioritami                                                             

• modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu detí                                                                                                                  

• financovania školského zariadenia CVČ                                                                                                                                              

• personálneho a materiálno-technického zabezpečenia CVČ                          

Presadzuje verejné záujmy a plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich 

zamestnancov CVČ. Rada CVČ sa schádza v prípade potreby, minimálne však 2-krát 

do roka. 

Posledné zasadanie: 17.10.2022 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi sú pedagogickí a 

odborní zamestnanci CVČ. V priebehu školského roka zasadala 2-krát. Na svojich 

zasadnutiach prerokúvali: Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, Organizáciu 

školského roka a organizačný poriadok, Plán profesijného rozvoja, Celoročný plán 

práce, Rozvrh hodín – pravidelnej záujmovej činnosti, Plán príležitostnej činnosti.  

§ 2. ods. 1 d Počet detí a mládež. 

K 15. 9. 2021 počet detí  a mládeže:  390, 332 do 15 rokov, 58 nad 15 rokov         

Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 181 

Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ podľa §116 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , bola realizovaná formou práce 

v záujmových útvaroch, kluboch, organizovaním príležitostnej činnosti, prázdninovej 

činnosti.  

V CVČ v školskom roku 2021/2022 začalo pracovať v pravidelnej činnosti 33 
záujmových útvarov. Činnosť záujmových útvarov sa konala podľa rozvrhu hodín.                                                                                  
Prevádzka CVČ bola prerušená v termíne od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022   



z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu - číslo: 2020/21911:1-A1810. Záujmové útvary: Cvičenia 
z matematiky, Cvičenia zo slovenského jazyka, Anglický jazyk I, II pracoval dištančnou 
formou. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnili vo  v termíne 
od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Termín vianočných prázdnin v termíne od 
20. decembra 2021 do 7. januára 2022 bol určený v nadväznosti na potrebu zníženia 
mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
695 z 24. novembra 2021. 

Pravidelná záujmovej činnosti k 30. 6. 2022 

 

Oddelenie: 

           
Počet 
ZÚ 
2021-
2022 

 Počet detí a mládeže 

Počet ZÚ 

2022-2023 

Spolu 

 2019-
2020 

Spolu 

2022-2023 

Spoločensko-vedné      
(aj oblasť jazykov) 

8 5 140 98 

Prírodovedné 7 4 84 72 

Esteticko-vedné 7 6 103            135 

Informatiky 0 0 0    0 

Športu 19 19 351 260 

Spolu: 39 39 587 565 

 

Oddelenie spoločensko-vedné 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

Meno vedúceho: 

 

         Počet: Priemerná 

dochádzka Detí/ 

dievčat 

Počet 

plánovaných/  

uskutočnených 

hodín 

1. Anglický jazyk hrou I Mgr. Anna Bolčeková 20/9 66/62 11 

2. Anglický jazyk II Mgr. Ingrid Plošticová 10/4 66/60 9 

3. Čitateľský Mgr. Ingrid Plošticová 26/8 66/60 8 

4. Cvičenia zo slovenčiny Mgr. Natália Hogajová  23/8 33/27 15 



5. Montessori ─ rodičia a 

deti 

Mgr. Anna Jašíková  19/12 44/30 8 

Oddelenie prírodovedné 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

   Meno vedúceho: 

  

         Počet:    

 Priemerná 

dochádzka 

Detí/ 

dievčat 

Počet 

plánovaných/  

uskutočnených 

hodín 

1. Akvaristický Ing. Ján Mesiarik     

p. Michal Širanec 

   13/ 5 66/57 8 

2. Spoznávanie krás 

sveta – rodičia a deti 

Mgr. Anna Jašíková 18/8  99/81 10 

3. Cvičenia                             

z matematiky 

Mgr. Monika Máliková    23/8 33/22 17 

4. Mladý záchranár Mgr. Janka Kiššová 18/16 66/24 15 

Oddelenie esteticko-vedné: 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

   Meno vedúceho: 

  

         Počet:    

 Priemerná 

dochádzka 

Detí/ 

dievčat 

Počet 

plánovaných/  

uskutočnených 

hodín 

1. Tanečno-pohybový  

Trasolienky 

Mgr. Simona Labajová    19/ 19 66/48 14 

2. Tanečno-pohybový  

Karamelky 

Mgr. Simona Labajová 19/8  66/48 14 

3. Divadielko– rodičia 

a deti 

Mgr. Anna Jašíková 19/11 99/81  7 

4. Tvorivé dielne– rodičia 

a deti 

Mgr. Anna Jašíková    18/8 99/81 9 

5. Šikovné ručičky Mgr. Mária Poljaková 30/13 66/58 18 

6. Keramický Mgr. Mária Poljaková 30/13 33/29 18 

 

 

 

Oddelenie informatiky: 0 ZÚ 



 

Oddelenie športu 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

Meno 

vedúceho: 

 

         Počet:  Priemerná 

dochádzka   Detí, 

mládeže/ 

dievčat 

Počet 
plánovaných/ 
uskutočnených 
hodín za rok 

1. 
Futbalový – ml. 

prípravka 

tr. Vladimír Boďa 30/0 99/81 15 

2. 
Futbalový -st. 

prípravka 

Bc. Juraj Mliňák 14/0 66/93 13 

3. 
Futbalový -ml.     

žiaci 

tr. Jozef Vlkoláček,          

Ing. Ivo Kozák                      

19/0 66/48 9 

4. 
Futbalový – st. ž. 

tr. Pavol Ponechal 16/0         99/72 12 

6. 
Futbalový – dorast 

Ing. Ivo Kozák 15/0 99/99 13 

7. 
Futbalový – muži B 

tr. Juraj Maliňák 17/0 99/99 15 

8. 
Basketbalový                                                               

tr. Milan Líška,          

tr. Terézia Šugárová 

29/16 48/49 21 

9. 
Florbalový, Junior 

p. Matej Mihálik    17/0 66/72 11 

10. 
Hasičský 

tr. Pavol Ponechal, p. 

Štefan Tkáčik 

   15/1 66/32 12 

11. 
Stolný tenis 

tr. Miroslav Šeliga          

p. Ivana Koňárová – 

dobrovoľník 

     31/6         66/92 15 

12. 
Lukostrelecký 

tr. Pavol Ďugel,           

Jozef Ďugel 

31/7 66/76 17 

13. 
Jumping kids 

Mgr. Ivana Ovčíková       18/11 66/66 11 

14. 
Volejbalový I  

tr. Vladimír Lapoš 15/15 66/54 10 

15. 
Volejbalový II 

tr. Vladimír Lapoš 19/0 99/132 13 

16. 
Športové aktivity – 

rodičia a deti 

Mgr. Anna Jašíková 18/8 99/ 99 12 



17. Športové hry Mgr. Anna Bolčeková      12/7     33/29         11 

18. Fly – fit Nikola Martinčeková      6/6      66/72           6 

19. ENV - turistický Mgr. Anna Bolčeková      29/9      66/64         18 

 

§ 2. ods. 1 i 

AKTIVITY A PREZENTÁCII ZARIADENIA NA VEREJNOSTI 

Centrum voľného času Teplička nad Váhom (ďalej len CVČ) je školské výchovno-
vzdelávacie zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, 
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a prípadne iných záujemcov v 
oblasti pravidelnej (krúžkovej) činnosti, nepravidelnej (príležitostnej) činnosti 
a činnosti počas prázdnin.                                                                             
Podľa Covid automatu sa okres Žilina  nachádzal v týždni od 8.11. 2021 v  II. stupni 
varovania (bordová farba). Aktivity v záujmových útvaroch prebiehali 
podľa školského semaforu individuálne i prezenčne v skupinách a snažiť sa obmedziť 
miešanie detí rôznych základných škôl.  Od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 
bola prerušená prevádzka CVČ. Prezenčná záujmová činnosť CVČ bola obnovená od 
10.1. 2022 
         

Podujatia príležitostnej činnosti 

 

Počet 

účastníkov  

 

 

 

 4.9.2021 
Futbalový turnaj v Závodí 20 sobota 

26.9.2021 
Európsky týždeň mobility, Jesenná cyklojazda okolo Vodného 

diela Žilina 
      30/18 sobota 

23.-30.9. 

2021 

Európsky týždeň športu, prezentácia športových záujmových 

útvarov 
     120/78  

25.9.2021 Detský behy PEPCO KIDS RUN na bežeckej dráhe v Tepličke n.V 100/72 sobota 

09.,10. 
2021             

Výtvarná jeseň očami deti, Ocenenie za najkrajšiu výtvarnú prácu 

získal obrázok pod názvom Dievča s dáždnikom. Autorkou je 
Denisa Staniková, 8. rokov. 

20/17  

10.10.2021 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

19.10. 

2021 
Prednáška v Materskom centre Rybička, Prvé príkrmy            

30.10. 21 S vetrom o preteky       20/10 sobota 

27.10. 21 Veselá tekvica. Ocenenie Veselá tekvica získal Alex Bolček, 8 rokov 30/18  

24.10.2021 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

november, 
december 

Zapojenie sa do výzvy: „Bojujeme v Pekingu so srdcom draka“ 
a pošlite športovcom odkaz na olympijské hry! 

45/38  



 

14.11.2021 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

december, 

január 

Vianočné tvorenie 2021                                                  

Najkrajší vianočný výrobok vyrobený z hliny Anjelik,                 
 

20/17  

Február 
O najkrajšiu fašiangovú masku 2022 
 

25/18  

28.2.2022 
až 

3.3.2022 

Karneval v MC Rybička 60  

13.2.2022 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

Február 
2022 

Vesmír očami detí 
Zapojenie sa do  XXXVII. Ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže 

20/16  

Február 
2022 

Ocenenie detí vo výtvarnej tvorivosti za 1. polrok 2021/22 20/18  

6.3.2022 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

8.3. 2022 Trsanie so Simonou 12/12  

19.3. 2022 Deň vody, vychádzka k rieke Váh, čistenie brehov 35/14 sobota 

27.3.2022 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

7 .4. 2022 Veľkonočné tvorivé dielne, Šikovné ručičky 30/27  

8.4. 2022 Veľkonočné tvorivé dielne, Materské centrum Rybička 20/13  

10.4.2022 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

14.04.2022 Turistická vychádzka s vajíčkobraním 35/14 PČ 

14.04.2022 Lukostrelecké preteky O veľkonočného zajaca 20/8 PČ 

16.04.2022 Veľkonočný turnaj v stolnom tenise 35/4 sobota 

13.05.2022 Srdce pre mamičku 20/18  

30.5. do 

5.6. 2022 
Týždeň aktivít v CVČ 74/62  

15.5.2022 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

11.6. 

2022  
Detský beh na bežeckej dráhe v Tepličke n. V. 46/18 sobota 

12.6.2022 Volejbalový zápas, kadeti 24 nedeľa 

24.6.2022 Beh Olympijského dňa      181/88  

24.6.2022 Detská atletika v rámci Olympijského dňa  112/56  



24.6.2022 Futbalový turnaj  40  

24. - 25. 6. Majstrovstvá Európy Guppy tria 2022 – výstava 100/62  

 

Letná prázdninová činnosť 2022 

Podujatia letnej prázdninovej činnosti 

 

 11.7. – 14.7. 2022 
 Pobytový tábor Liptovský Ján 43/19 

 23. – 24. 7. 2022 
 Lukostrelecké preteky Varín cup, Chata Fatranka 7/3 

 8.7. - 9.7. 2022 
 Basketbalová noc v telocvični 17/10 

 6.7.  2022 
 Prezentácia Fly – Fit pre rodičov 9/9 

 5.7. – 30.8. 2022 
 Prázdninová herňa v Materskom centre 30/12 

 25. – 29.7. 2022 
 Z každého rožka troška, denný tábor 45/18 

 5.7. – 30.8. 2022 
 Leto s futbalom  38 

 5.7. – 30.8. 2022 
 Leto so stolným tenisom 19/6 

 5.7. – 30.8. 2022 
Leto s florbalom 15 

 

Realizácia táborov počas prázdnin – tábory boli zamerané na oddych, relaxáciu, 

rozvíjanie telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Ich súčasťou boli aktivity z oblasti 

Letné tábory Počet táborov 9 

 stálych 2 

 putovných             0 

 prímestských             7 

 v zahraničí             0 

Počet účastníkov zo SR do 15          218 

z toho zo SR nad 15             0 

v tom zo zahraničia 0 

Počet 
zamestnancov 
 

 14 

 Z toho interní              2 



kultúry, športu, turistiky, vedy a techniky, ekologickej výchovy i prírodných vied a 

aktivity, ktoré smerujú k prevencii drogových závislostí a negatívnych vplyvov.                                                                                                                                                         

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag.prac. 
Počet 

nepedag.prac. 

Znížený úväzok 
na zmluvu 

 3 
2 

1 refundácia mzdy 

Na dohodu 23 1 

Dobrovoľníci  3 0 

K 30.9.2022 29 4 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 2 10 12 

trénerov 4 10 14 

spolu               6 20    26 

K 30. 9. 2022    

 

Prehľad absolvovaných vzdelávaní za školský rok 2021/2022 

Vzdelávanie absolvovali interní zamestnanci CVČ 

september 25.08.2021, Aktualizačné vzdelávanie, Začiatok školského roka, Edupage, 60 min       

23.09. 2021, Aktualizačné vzdelávanie, Pandémia v základnej škole netradične, 
Raabe, 70 min 
14.9.2022, Asociácia centier voľného času SR, online stretnutie riaditeľov CVČ 

 

október 11.10.2021, Aktualizačné vzdelávanie, Moderné trendy v hodnotení, 
Edusteps,120min 

november 09.11.2021, Aktualizačné vzdelávanie, SWAY, rýchla a moderná prezentácia, 
Edustep, 60 min 

27.11.2021, Tradičná kultúra a jej možnosti využitia v školách. Zimné obdobie, Inspirácia, 

8 hodín 

 
december 02.12. 2021 , Aktualizačné vzdelávanie, Spolupráca  pre dobro žiakov, ŠPU, Učíme 

na diaľku 

 



08.12. 2021, Aktualizačné vzdelávanie, Aktivity na rozvíjanie kritického myslenia, 

ŠPU, Učíme na diaľku, 60min 
január 9.01. 2022, Aktualizačné vzdelávanie – Vedecká gramotnosť v školskej praxi, ŠPU, 

Učíme na diaľku, 60min 
 

február 28.02. 2022, Aktualizačné vzdelávanie, Ako hovoriť s deťmi o vojne, Komenského 

inštitút, 120 min 
3.2. 2022, Valného zhromaždenia Asociácie centier voľného času v SR 

17.2.2022, Asociácia centier voľného času SR, online stretnutie riaditeľov CVČ 

marec 31.03.2022, Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny, skúsenosti a dobrá prax, 
ŠPU, Učíme na diaľku, 60 min 
 

apríl 28.04. 2022, , Aktualizačné vzdelávanie, Ako na environmentálnu výchovu prakticky, 
Komenského inštitút, 60 min 

6.4.2022, Asociácia centier voľného času SR, online stretnutie riaditeľov CVČ 
 

máj 24.05. 2022, Aktualizačné vzdelávanie, Kľúčové kompetencie vo výučbe anglického 

jazyka  
25.05.2022, Asociácia centier voľného času SR, online stretnutie riaditeľov CVČ 

 

jún 10.6. 2022, Asociácia centier voľného času SR, online stretnutie riaditeľov CVČ  
júl 4.7.2022, Mládežnícky vedúci, outdoorové aktivity v letnom tábore 

 

CVČ pravidelne propagovalo svoju činnosť a plánované aktivity: na vlastnej webovej 

stránke www. cvcteplickanv.eu, na webovej stránke obce Teplička nad Váhom, vo 

vývesnej skrinke na Námestí sv. Floriána, v regionálnej tlači – Obecné noviny, na 

plagátoch a informačných materiáloch CVČ v sídle CVČ a v základných školách. 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské 
zariadenie zapojené 

Školské zariadenie bolo zapojené do projektu Olympijská výchova. 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 

Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. r. 2021 - 2022 nebola v zariadení inšpekčná činnosť. 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

Centrum voľného času Teplička nad Váhom má sídlo na Školskej ulici 1007/16. Priestor 

telocvične je výhodný pre činnosť športových záujmových útvarov. Má bezbariérový 

prístup. Pre potreby záujmovej činnosti sú k dispozícii okolité ihriská, miestnosť 



Športklubu s internetovým pripojením. Činnosť spoločensko – vedných a esteticko-

kultúrnych záujmových útvarov prebieha v učebniach Elokovaného pracoviska, Školská 

490, mamičky s deťmi sa stretávajú v zariadení Na močiari. 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu sme zabezpečovali  

učebné pomôcky, náradie a drobný materiál potrebný na činnosť záujmových útvarov 

a na realizáciu príležitostnej činnosti. Zabezpečila sa revízia telovýchovného náradia, 

hasiacich prístrojov. Do inventáru telocvične pribudli: pomôcky na skok do výšky a iný 

drobný materiál potrebný na činnosť záujmových útvarov a na realizáciu príležitostnej 

činnosti.  

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo 
školské zariadenie nedostatky 

Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja CVČ 

 CIELE A ÚLOHY 

Zabezpečiť záujmovú činnosť podľa záujmu detí a mládeže v akejkoľvek 
forme za účelom kvalitatívneho využitia voľného času 

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

a rodičov, rozvíjať a podporovať tanečno-pohybové aktivity, pohybovú prípravu detí 

a mládeže, 

• 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 

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 – podporovať rozvoj ZÚ zameraného na folklór,   

• spolupracovať, realizovať, v spolupráci s Obcou Teplička nad Váhom, družobné stretnutia 

s partnerskými mestami: Moravký Beroun, Pawlowice,  Krzyzowice,  

• obohatiť prázdninovú činnosť: Prázdninový autobus – jednodňové 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 na 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 

Naďalej zostať členom Asociácie centier voľného času v Slovenskej republike, ktoré 

zastupuje CVČ vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom, rozvíja spoluprácu medzi 

CVČ a ďalších subjektov v oblasti práce s deťmi a mládežou Slovenska. 

 

Úlohy boli plnené priebežne podľa aktuálnej situácie, budú sa plniť aj v nasledujúcom 

šk. roku 2022-2023. 

Činnosť v CVČ sa riadila  výchovným plánom Aktívny oddych, ktorého úlohy a obsah 

sú v ročných výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých ZÚ pri dodržiavaní : 

Zásady dobrovoľnosti : - deti si zvolili  ako budú tráviť čas. 

Zásada záujmového zamerania činnosti - deti sa zaradili do ZÚ podľa záujmu, pocitu 

uspokojenia. 

Zásada samostatnosti a tvorivosti – základnou podmienkou je aktivita, aktívny životný 

štýl. 

Zásada humanizmu a demokracie – zameraná na záujmy, názory dieťaťa, vytváranie 

pozitívnej klímy, dôvery a spolupatričnosti, 

Zásada sebarealizácie v atmosfére optimizmu a radosti – rozvoj talentu, individuálnych 

schopností, 

Zásada jednoty a špecifickosti – dôraz na spoločný cieľ výchovy v rodine, škole 

a zariadení pre voľný čas 

 



 
XI. Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

vrátane návrhov opatrení  



 Silné stránky Slabé stránky 

Podpora zo strany zriaďovateľa. 

Úspešnosť v realizácii voľno časových a 

výchovno-vzdelávacích programoch.   

Ponuka zostavenia vlastných programov             

k rôznym príležitostiam (kultúrnym, 

športovým a iným). 

Telocvičňa  vhodná na činnosť športových 

záujmových útvarov. 

Vyhovujúce umiestnenie areálu, bezbariérový 

prístup, príjemné prostredie. 

Dávame možnosť zdravotne postihnutým 

deťom integrovať sa medzi deti zdravé. 

Ponuka činností pre všetky vekové kategórie. 

  

Nedostatočné priestorové vybavenie centra, 

chýba priestor pre klubovňu. 

Slabá úroveň v tvorbe projektov. 

Nedostatočný počet kmeňových zamestnancov. 

Príležitosti Ohrozenia 

Obec Teplička nad Váhom, zriaďovateľ, 

zohľadňuje potreby a podmienky v CVČ, 

zapája ho do diania v obci. 

Neformálne vzdelávanie, sociálne 

začleňovanie, účasť na živote v obci, 

podpora dobrovoľníctva, kreativity 

a podnikavosti. 

Požiadavky mladých ľudí na ďalšie aktivity, 

Intenzívna a kontinuálna práca so skupinami 

mladých lídrov. 

Možnosť rozšíriť aktivity o nové oblasti, nové 

ZÚ, zatraktívnenie hodín záujmových 

útvarov, zmodernizovať ich, zamerať sa na 

kvalitu. 

Zmena legislatívy pre CVČ. 

Zmena formy vydávania vzdelávacích 

poukazov. 

Zmena vo vedení OÚ a strata podpory vo 

financovaní. 

Potenciál činnosti nie je reflektovaný v systéme 

financovania  

Nezáujem o prácu s deťmi zo strany externých 

zamestnancov. 

Pandémia Covid 

 

  



 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – viď. príloha č. 1 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Anna Bolčeková 

V Tepličke nad Váhom, 15. októbra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2022 

 


