
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2020/2021  

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: 25.10.2021 

V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na 

vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy využívať hlasovanie formou „per 

rollam“. Členovia RŠ vyjadrili názor mimo zasadnutia RŠ, korešpondenčným spôsob 

hlasovania prostredníctvom e-mailu. 

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. V 

čase mimoriadnej situácie hlasovanie, vyjadrenie sa k dokumentom prebehlo 

korešpondenčným spôsobom prostredníctvom e-mailu. 

§ 2. ods. 1 d Počet detí a mládež 

K 15. 9. 2020 počet detí  a mládeže:  392, 318 do 15 rokov, 74 nad 15 rokov         

Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 209 



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 2020/2021 začalo pracovať v pravidelnej činnosti 39 

záujmových útvarov. Činnosť záujmových útvarov sa konala podľa rozvrhu hodín.                                                                                 

Vznikla mimoriadna situácia a prevádzka CVČ bola prerušená v termíne od 26. októbra 

2020 do 17. mája  2021 z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.                                                                                        

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) na základe rozhodnutia číslo: 

2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania                                                                      

a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného 

času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou 

formou. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach 

nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 

školského zákona najmä  a)výlety a exkurzie,  b)športové výcviky a školské športové 

súťaže.                                                                                               

Dištančne pracovali záujmové útvary: Anglický jazyk hrou I., II.,                                         

Cvičenia zo slovenčiny, Cvičenia z matematiky, Šikovné ručičky.                                                                               

CVČ pripravilo pre deti na čas, kedy boli jeho brány zatvorené, sériu tvorivých úloh .                                                                                   

Svoje výtvory deti mohli zasielať do komentárov na Facebooku (FB), prípadne 

mailom.                                                                                                                                                                                                           

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovil                                                                                   

prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.  

Pravidelná záujmovej činnosti k 30. 6. 2021 

 

Oddelenie: 

           
Počet 
ZÚ 
2019-

2020 

 Počet detí 

Počet ZÚ 

2020-2021 

Spolu 

 2019-

2020 

Spolu 

2020-2021 

Spoločensko-vedné      

(aj oblasť jazykov) 

6 8 94 140 

Prírodovedné 7 5 118 84 

Esteticko-vedné 12 7 166            103 



Informatiky 0 0 0    0 

Športu 18 19 290 260 

Spolu: 43 39 668 587 

 

Oddelenie spoločensko-vedné 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

Meno vedúceho: 

 

         Počet: Priemerná 

dochádzka Detí/ 

dievčat 

Počet 

plánovaných/  

uskutočnenýc

h hodín 

1. Anglický jazyk pre MŠ A Mgr. Anna Bolčeková 17/8 33/1 16 

2. Anglický jazyk pre MŠ  B Mgr. Anna Bolčeková 17/8 33/1 16 

3. Anglický jazyk pre ZŠ  Mgr. Anna Bolčeková  13/11 33/27 8 

4. Anglický jazyk pre ZŠ Mgr. Ingrid Plošticová  18/ 8 33/30 18 

5. Anglický jazyk pre ZŠ Mgr. Ingrid Plošticová  18/ 8 33/30 8 

6. Slovenský jazyk Mgr. Ingrid Plošticová  18/ 7        33/23 15 

7. Ruština hrou Mgr. Elena Kozáková  21/11        33/ 9 15 

8. Montessori – rodičia a 

deti 

Mgr. Anna Jašíková 18/ 8  99/ 36 10 

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 

   20/ 6 66/19 12 

2. Spoznávanie krás 

sveta – rodičia a deti 

Mgr. Anna Jašíková 18/8  99/ 36 10 

3. Šachový Ing. Jozef Sabo    10/1 33/ 3  8 

4. Cvičenia                             

z matematiky 

Ing. Katarína Kyselová    18/6  33/22 17 



5. Mladý zdravotník Mgr. Janka Kiššová 18/16 33/4 16 

Oddelenie esteticko-vedné: 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

   Meno vedúceho: 

  

         Počet:    

 Priemerná 

dochádzka 

Detí/ 

dievčat 

Počet 

plánovaných/  

uskutočnených 

hodín 

1. Moderný tanec - 

Trasolienky 

Mgr. Simona Labajová    10/ 8 66/19 10 

2. Moderný tanec - 

Karamelky 

Mgr. Simona Labajová 10/8 66/ 36 10 

3. Divadielko– rodičia a 

deti 

Mgr. Anna Jašíková     18/8 99/ 36  10 

4. Tvorivé dielne– rodičia 

a deti 

Mgr. Anna Jašíková    18/8 99/ 33 10 

5. Straníček, ľudové hry a 

tance                   

p. Alena Fudjaková, 

Ondrej Ondrúšek 

   16/12         66/4 13 

6. Šikovné ručičky Mgr. Mária Poljaková     21/16 66/38 12 

7. Zdravé varenie Mgr. Katarína 

Hodasová 

    10/ 8 66/18 7 

 

 

 

Oddelenie informatiky: 0 ZÚ 

 

Oddelenie športu 

 

P.č. 

 

 

Názov ZÚ: 

 

 

Meno 

vedúceho: 

 

         Počet:  Priemerná 

dochádzka   Detí/ 

dievčat 

Počet 

plánovaných/

uskutočne-

ných hodín 

1. 
Futbalový – ml. 

prípravka 

tr. Juraj Maliňák 19/0 48/96 15 



2. 
Futbalový -st. 

prípravka 

Ing. Ivo Kozák 13/0 66/35 13 

3. 
Futbalový -ml.     

žiaci 

tr. Maliňák,                      

tr, Boďa 

17/0 66/24 12 

4. 
Futbalový - st. ž. 

Ing. Miloš Lejtrich 16/0      99/24 12 

6. 
Futbalový - dorast 

Ing. Ivo Kozák  15/0 99/36 13 

7. 
Futbalový – muži B 

tr. Juraj Maliňák 17/0 99/24 12 

8. 
Basketbalový                                                               

tr. Milan Líška,          

tr. Terézia Šugárová 

 19/12 48/18 11 

9. 
Florbalový 

Daniel Šimar, ml.p. 

Šimar - dobrovoľník 

    21/0 66/10 14 

10. 
Florbalový, Junior 

p. Matej Mihálik    15/0 66/22 11 

11. 
Hasičský 

tr. Pavol Ponechal    15/2 66/24 11 

12. 
Stolný tenis 

tr. Miroslav Šeliga 

p.Ivana Koňárová- 

dobrovoľník 

     25/3       66/27 16 

13. 
Lukostrelecký 

tr. Pavol Ďugel,           

Jozef Ďugel 

19/7 52/26 12 

14. 
Jumping kids 

Mgr. Ivana Ovčíková       12/9 66/38 10 

15. 
Volejbalový 

tr. Vladimír Lapoš 19/0 33/10 15 

16. 
Športové aktivity – 

rodičia a deti 

Mgr. Anna Jašíková 18/8 99/ 33 12 

17. Športové hry Mgr. Anna Bolčeková      12/7     26/26          9 

18. Fly - fit Nikola Martinčeková      6/6     33/2           6 

19. Work - out Tomáš Obšivan      10/0     33/7           9 

 

§ 2. ods. 1 i 

AKTIVITY A PREZENTÁCII ZARIADENIA NA VEREJNOSTI 



Príležitostná záujmová činnosť  

 

Zariadenia  
spolu 

Telovýchovy  
športu 
turistiky  

Ekologic. a 
environmentálnej 
oblasti 

Počet podujatí spolu 3 2 1 

Organizované  
v sobotu a v nedeľu 

2 1 1 

Počet účastníkov spolu      284         239 45 

z toho dievčatá        89 74 15 

 

 

Podujatia príležitostnej činnosti 

Od 16. do 22. septembra 2020 sa uskutočnil ďalší ročník podujatia Európsky týždeň 

mobility, ktorého hlavným mottom bolo: „Čistejšia doprava pre všetkých.“                                                        

Do tohtoročného Európskeho týždňa  mobility sa Centrum voľného času  zapojila 

aktivitou Jazda zručnosti na bicykli. 30. septembra 2020,  deti využili svoje bicykle 

a kolobežky, aby dokázali svoju technickú zručnosť jazdy.  Prekonávali prekážky, ktoré 

simulovali rôzne situácie v cestnej premávke. Vedomosti z pravidiel cestnej premávky 

si  overili v stolovej hre Vodičský preukaz pre deti. Za preukázanie svojej zručnosti 

jazdy, deti dostali reflexný prvok, ktorý je veľmi dôležitý pri pohybe na cestnej 

komunikácii.                                                                                                             

23. do 30. septembra 2020  sa konal na Slovensku 6. ročník celoeurópskej aktivity 

Európsky týždeň športu. V dňoch 23. – 30. septembra 2020 mladí športovci pod 

vedením svojich trénerov prezentovali svoju športovú aktivitu. Malé turnaje skupín        

v tomto týždni odohrali: basketbalisti, futbalisti, stolný tenisti , florbalisti a lukostrelci. 

Uskutočnili sa zápasy vo volejbale -  kadeti a juniori : 11.10.2020, 25.10.2020. Vznikla 

mimoriadna situácia a činnosť CVČ - hromadné podujatia boli  pozastavená v termíne 

od 26. októbra 2020 do 17. mája  2021 z dôvodu Nariadenia Ministra školstva, vedy 

a športu SR a ÚVZ SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Dištančne prebehli 

aktivity: Urob si fašiangovú masku, Fotovýzva – les a Veľkonočné tvorivé dielne.   

Prázdninová činnosť  ̶  Leto 2021 

Letné aktivity v CVČ sa začali aktivitou: Letné sústredenie  ̶  basketbal. V dňoch 2. júla 

– 3. júla 2021 sa konalo letné sústredenie detí. Sústredenie bolo zamerané na kondičnú 

a všeobecnú prípravu. Na celodenný program boli využité okolité ihriská a bežecká 

dráha. Deti získali medaily za Beh Olympijského dňa, veľkým zážitkom bola noc 

strávená v telocvični. 

V prvom prázdninovom týždni deti absolvovali ponuku denného tábora pod názvom                

Z každého rožku trošku. Zvládli cyklotrasy okolo Vodného diela Žilina s návštevou Jugle 



Parku a Budatínskeho hradu. Využili sme rovesnícke vzdelávanie. Z troch dievčat sa 

stali sprievodkyne, ktoré spolužiakov previedli zaujímavosťami hradu. Prehliadka bol 

zavŕšená ohromujúcim pohľadom na mesto Žilina a okolie. Budatínsky park ponúkol 

príjemné prírodné prostredie  na oddych a hru v čase letných horúčav. 

Tvorivý svet bol dňom tvorivých aktivít a  workshopov v prírode. Spoznali tradičné aj 

moderné umelecké postupy z rôznych oblastí. Deti modelovali z hliny, maľovali 

a kreslili okolitú prírodu. Z konárov a bavlniek vytvorili zaujímavé závesné dekorácie. 

Namaľovali kamene, ktoré deti môžu využiť v  kreatívnej hre Veselé kamene. Potešila 

aj  turistická vychádzka na Malý Straník, ktorá bola spojená s hrami a prípravou 

občerstvenia.  

V rámci  denného tábora, športového sústredenia a v spolupráci so základnými  

školami  deti absolvovali Beh Olympijského dňa. Formou hier sa oboznámili s poslaním, 

symbolmi olympijského hnutia. Hlavým cieľom Behu Olympijského dňa bola propagácia 

pohybu a jeho priaznivého vplyvu na zdravie. Pripomenuli sme si aj  nesmrteľnú 

olympijskú myšlienku: podporiť mier a pozitívne stránky ľudskosti. Zapojili sme sa tak 

do výzvy Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý aktivitu podporil aj 

materiálne.  

Druhý júlový týždeň odštartoval  Prázdninový autobus. Bol plný zábavy, pohybu 

a adrenalínu. Spoznávali sme kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti Slovenska. 

Po splnení pandemických opatrení sme navštívili obľúbený aqupark v Turčianskych 

Tepliciach.  Prehliadli sme si  rozprávkový Bojnický zámok, prekvapením bol unikátny 

Botany Park Bojnice, kde sa nachádza viac ako 1500 kaktusov a sukulentov. Príjemná 

a poučná bola návšteva Národnej  ZOO v Bojniciach. Vyskúšali sme hru zoocaching. 

Indície prezradili vždy niečo nové. Z nájdenej kešky sa potešili tí najvytrvalejší hľadači.                                                                                                                 

Nezabudnuteľná bola vyhliadková plavba po Oravskej priehrade so zastávkou na 

Slanickom ostrove umenia. Do života koní sme nazreli na Ranči u Edyho Deti si užili 

jazdu na koni. 

Prázdninová aktivita Športové stredy ponúkala hru, športovanie a korčuľovanie počas 

celých prázdnin v priestoroch telocvične a ihrísk.                                                                                                                                  

Leto so stolným tenisom a Leto s futbalom pravidelne navštevovali deti a mládež 

počas celého leta podľa stanoveného rozvrhu. Pre najmenších boli vyhradené utorky 

a štvrtky v Materskom centre Rybička. 

Organizovanie prázdninových aktivít zabezpečovali pracovníci CVČ a dobrovoľní 

spolupracovníci. Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Ako každé leto aj toto nám 

v spoločnosti šikovných detí ubehlo veľmi rýchlo. Bolo plné zážitkov a detského 

smiechu. 

Počas letnej činnosti CVČ uskutočnil 7 letných aktivít s dennou dochádzkou. 

 



 

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

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

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 22 1 

Dobrovoľníci  5 0 

K 30.9.2021 30 4 

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

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

vychovávateľov 2 9 11 

trénerov 4 10 14 

spolu               6 19    25 

K 30. 9. 2021    

Letné tábory Počet táborov 7 

 stálych 0 

 putovných             0 

 prímestských             7 

 v zahraničí             0 

Počet účastníkov zo SR do 15          162  

z toho zo SR nad 15             0 

v tom zo zahraničia 0 

Počet 
zamestnancov 
 

 13 

 Z toho interní              2 



 

Prehľad absolvovaných vzdelávaní za školský rok 2020/2021 

Vzdelávanie absolvovali interní zamestnanci CVČ 

september Aktualizačné vzdelávanie –  10. 09. 2020,  AsC agenda  – 1. časť 

Aktualizačné vzdelávanie –  24. 09. 2020,  AsC agenda, práca 

s Edupage – 2. časť 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti –  23. 09. 2020 

Aktualizačné vzdelávanie – Ako na angličtinu v začiatkoch, 20.8.2020 

november Aktualizačné vzdelávanie: Modul 1: Predstavenie prostredia Microsoft 

Teams, Správa tímov, Online hodiny, Úlohy a kvízy, Moderný zošit – 

06. 11. 2020 

Montematika,                                                                        

Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností 

pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ prostredníctvom 

prvkov Montessori pedagogiky 

december Aktualizačné vzdelávanie: Telesná a športová výchova v čase 

pandémie – 6. 11. 2020 

Aktualizačné vzdelávanie: Rozvíjanie čitateľskej a pre čitateľskej 

gramotnosti a čítania s porozumením pre žiakov na 1. stupni ZŠ 

zábavne a tvorivo – 21. 12. 2020 

marec Aktualizačné vzdelávanie –  17. 03. 2021, Práca v MS Teams, 

konzultácie (online) 

Aktualizačné vzdelávanie –  24. 03. 2021, Práca v MS Forms  

apríl Aktualizačné vzdelávanie – 21. 04. 2021, Práca s OneDrive 

Výmena skúsenosti - dištančné vzdelávanie v CVČ, 22.4.2021 

máj Temperament, 20.05.2021 

Aktualizačné vzdelávanie   

Pohybová aktivita deti v čase pandémie, 31. 05. 2021 

Zaostrené na kvalitu, konferencia, 19.5.2021 

jún Asociácia centier voľného času SR, 10.06. 2021 workshop "Otestuj 

si kvalitu" v práci s mládežou, 21.06. 2021 

 

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. 

V tomto školskom roku sa nám nepodarilo zorganizovať množstvo už tradičných 

podujatí aj regionálneho charakteru. Dôvod je známy - mimoriadna situácia na 

Slovensku a obmedzenia, ktoré vyplývali zo šírenia epidémie ochorenia COVID-19. 



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

Školské zariadenie nebolo zapojené do projektov v šk. roku 2020/2021. 

§ 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. 2020 - 2021 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, 

do inventáru telocvične pribudla švédska debna, plné lopty, švihadlá, stojany na 

maľovanie, zakúpili sme magnetickú stavebnicu pre činnosť v MC a iný drobný materiál 

potrebný na činnosť záujmových útvarov a na realizáciu príležitostnej činnosti. Počas 

mimoriadnej situácie bol vymaľovaný kabinet a vytvorený úložný priestor pre športové 

potreby. Boli zabezpečené dezinfekčné prostriedky a doplnené zariadenia na utieranie 

rúk a nádoby na mydlá a dezinfekciu rúk v priestoroch telocvične. 

§ 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 2021-2022. 

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 na 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. 

Vzdelávanie pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, rozširovanie 

kvalifikácie pre činnosť CVČ aj  iné profesie – 

animátor, sociálny pracovník , psychológ. 

Zmena vo vedení OÚ a strata podpory vo 

financovaní. 

Potenciál činnosti nie je reflektovaný v systéme 

financovania  

Slabé ponuky na vzdelávanie vychovávateľov 

CVČ. 

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 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2021 

 


