
PLÁN ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU
NA ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017

I. Hlavné úlohy a ciele v šk. roku 2016/2017
                                                                                                                                       

     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 2016/2017 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 :

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 a mládeže vo veku 11 – 17
rokov. Motivovať ich k zmysluplnému tráveniu voľného času, zdravému životnému štýlu,
podporovať ich aktivitu a kreativitu. 

2. Pri  rozširovaní  pravidelnej záujmovej činnosti prihliadať na nové trendy v oblasti 
výchovy mimo vyučovania, na out doorové aktivity, nízkoprahové aktivity.

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.  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.  Organizovať také podujatia, ktoré by napomáhali reprezentácii obce v širšom povedomí a  
    udržiavali tradície a zvyky našej obce. V príležitostnej záujmovej činnosti sa zamerať na  
    podujatia, ktoré môžeme organizovať v priestoroch školy a obce, prípadne v spolupráci s  
    inými subjektmi pracujúcimi s deťmi a mládežou s využitím sponzorskej pomoci. 
6. Uplatňovať v CVČ zákaz všetkých foriem diskriminácie, segregácie. 
7. Podieľať sa pri získavaní finančných prostriedkov pre činnosť zariadenia prostredníctvom  
    projektov, grantov, nadácií a sponzoringu. Činnosť CVČ pravidelne propagovať                  
    na verejnosti.
8. Zapájať sa do vyhlásených (MŠ SR a iných inštitúcií)  grantových programov.
9. 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.
11.V záujme efektívneho rozvoja komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti  
     podporovať formovanie kladného vzťahu ku knihe a literatúre, organizovaním 
     podujatí v čitateľských zručnostiach.
12.Organizovať a zapájať deti a mládež do aktivít zameraných na rozvoj osvetovej,  
     vzdelávacej a výchovnej činnosti s dôrazom na environmentálnu výchovu (vedenie deti a  



     mládež k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, k separácii  
     odpadov, ochrane životného prostredia).

2. Organizačná štruktúra CVČ
Pedagogický úsek:
Riaditeľ CVČ:
Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej,
personálnej a hospodárskej činnosti.
Riaditeľa CVČ, vymenúva a odvoláva obec.
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
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
Pedagogickí zamestnanci CVČ:
Vychovávatelia.
Externí pedagogickí zamestnanci:- vedúci záujmových útvarov
                                                      - tréneri športových útvarov
                                                      - dobrovoľní vedúci útvarov 
Pravidelná činnosť sa uskutočňuje vo vekovo homogénnych, ale aj heterogénnych skupinách,
ktoré spája spoločný záujem. Vedie ich 34 externých zamestnancov, zamestnaných na dohodu
o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študenta,
3 zamestnanci na pracovnú zmluvu.
Hospodársko-správny úsek:
-personalistka
-ekonómka
-školníčka, upratovačka
- údržbár
Pracovníci budú zamestnávaní na zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o 
brigádnickej práci študenta a dohodu vykonaní práce .

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 



 I. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ v záujmových útvaroch CVČ  

                           Výchovný  plán 

Oddelenie Záujmový útvar
Počet hodín 
ZČ

Tematická oblasť 
výchovy: 

Počet
hodín 
VVČ

Spoločenskovedné Anglický jazyk pre MŠ-A
Anglický jazyk pre MŠ-B
Anglický jazyk pre MŠ-C
Anglický jazyk pre 1.stupeňZŠ
Anglický jazyk pre 2.stupeňZŠ
Slovenský jazyk
Taliansky jazyk
Z rozprávky do rozprávky- rodičia a deti

33
33
33
33
33
33
33
33

Spoločensko-vedná 33
33
33
33
33
33
33
33

Prírodovedné Mladý objaviteľ – rodičia a deti
Environmentálno – turistický
Mladý akvarista
Matematika

33
66
66
33

Prírodovedno-
environmentálna 

33
120

33

Esteticko-vedné Textiláčik – rodičia a deti
Šikovníček
Tvorivé dielne
Folklórny súbor Hrajnôžka I
Folklórny súbor Hrajnôžka II
Moderný tanec I
Moderný tanec II
SpeváckyI
SpeváckyII

33
33
33
66
66
33
33
66
66

Esteticko-kultúrna 33
33
33
120
120
33
33
66
66

Športu Zdravé nôžky - rodičia a deti
Jumping kids
Lukostelecký
Basketbalový - prípravka
Basketbalový I
BasketbalovýII
Basketbalový III
Futbalový - prípravka
Futbalový - ml.ž.
Futbalový – st.ž.
Futbalový – ml.dorast
Futsalový – junior
Stolný tenis
Volejbalový
Florbalový
Cyklisticko-turistický
Hasičský
Športový

33
66
66
33
48
48
48
99
132
132
132
66
66
66
66
66
66
33

Telesná a športová 33 
66
66
33
48
48
48
99
132
132
132
66
66
66
66
66
66
33



II. PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 
Príležitostnú činnosť budeme organizovať podľa dostupných financií. Zameriame sa predovšetkým na 
organizovanie plánovaných podujatí: 
Plán príležitostnej činnosti v šk. roku 2016/2017

SEPTEMBER
Obsahové zameranie Zodpovednosť
1.septembra
 Deň Ústavy SR – poster –vitrínka  CVČ

Mgr.Bolčeková

15.septembra
 Svetový deň mieru - Stretnutie s priateľmi z Krzyżowic
 Zwardoň, turistika, športové súťaže

Mgr.Bolčeková

24. september                                                                                            
7. deň hrania v SR-  herné aktivity v CVČ, bedminton-súťaž, 
figúrka z gaštana, hliny

Mgr.Bolčeková
  

OKTÓBER  1.októbra, Medzinárodný deň starších ľudí
 Október mesiac úcty k starším– kultúrny program – tanečný, prednes
 lit. diela, program na stretnutie dôchodcov

Mgr.Jarošová
Mgr. Horská
D.Ponechalová
Mgr.Labajová

EKO DNI –JESEŇ. Svetový deň zvierat – návšteva výstavy zvierat
Stredoeurópsky deň stromov - výstava detský prác: Jablko

Mgr.Bolčeková
Mgr.Trnovská

NOVEMBER Tekvicová párty- turistika, hra v strašidelnom lese, 
Halloween - Jumping kids

Mgr.Bolčeková
p.M. Hikaník
p. Helová

10. až 11. novembra 2016
Ekotopfilm návšteva prehliadky víťazných filmovzameraných na témy 
súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo 
udržateľným rozvojom 

Mgr.Bolčeková

DECEMBER 11. december 2016
Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s 
anjelom a čertom, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov v 
skanzene
Najkrajšia vianočná pohľadnica       
Súťaž o najkrašiu vianočnú pohľadnicu          

Mgr.Bolčeková
-

pedag.pracovníci
esteticko-

kultúrnej oblasti
Mgr.Trnovská

14. december 2016, 15. december 2016
Vianočné zvyky a tradície. Pečenie a zdobenie vianočných 
medovníkov, tvorivé dielne

všetci pedag.
pracovníci
Mgr.Trnovská

Futbalové Vianoce
turnaj skupín 

Tr.Ihnatišin
Tr. Mrázik
p.Hrošovký

Basketky - súťaž  v basketalových činnostiach 
tr.Líška

Halový turnaj v lukostreľbe tr. J.Ďugel
JANUÁR Novoročný turnaj v basketbale  

Medzinárodná burza chovateľov v Žiline. FAUNA - FEST
Ing.Topoľský,
tr.Líška,
Ing.Gerat
p. Hikaník

Lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie.
Veselý snehuliak

Pedag.pracovníci
Športovej oblasti

FEBRUÁR 14. II. Deň svätého Valentína – karneval, Valentínka párty 
Karneval v MC Rybička
Medzinárodná burza chovateľov v Žiline. FAUNA - FEST

Mgr. Horská
Pedag.
pracovníci
est.-kultúrna



oblasť

MAREC Rok čitateľskej gramotnosti „Myslenie je pohyb“. 
Čítame slovenké rozprávky
Medzinárodná burza chovateľov v Žiline. FAUNA - FEST

Pedag.
pracovníci
est.-kultúrna
oblasť

Tvorivá jar -Veľká noc, výstavka detských prác     
22. marec - Svetový deň vody - vychádzka k rieke, čistenie miestneho 
potoka Teplice , projekt Vyčistime si Slovensko      

Mgr. Bolčeková,
Mgr.Trnovská
Pedag. pracovníci
est.-kultúrna
oblasť
Oblasť
prírodovedno-
environmentálna

APRÍL
7. apríl 2017 Svetový deň zdravia – prevencia civilizačných chorôb 
Maratón v športových aktivitách - futbal, basketbal, futsal,bedminton.
Stolnotenisový turnaj                                                                      
Tanečná súťaž so Simou
22. apríl Deň Zeme- prírodoveno-environmentálna exkurzia
Čistenie  lesa- Vyčistime si Slovenska
Tepličianska 25 - lukostrelecká súťaž

Pedag.pracovníci 
Športovej oblasti

Oblasť
prírodovedno-
environmentálna

MÁJ 8. máj 2017  Svetový deň  Červeného kríža - spolupráca s Červeným
krížom v Tepličke nad Váhom-beseda     
14. máj 2017
Kultúrny program ku Dňu matiek  v obci  –spolupráca  s  kultúrnou
komisiou
14. december 2017
Beh priateľstva, sprievodné podujatia - stretnutie s priateľmi           
z Krzyżowic, Pawlowic

 Mgr. Bolčeková

Pedag. prac. 
-oblasť 
prírodovedno-
environmentálna

Mgr.Bolčeková
Pedag. prac. 
spoločensko-vedná
oblasť

JÚN 8. jún Svetový deň životného prostredia – NÁUČNÝ CHODNÍK 
DIERY - 3 km trasa náučného chodníka nás prevedie atraktívnym 
prostredím popri NPR Rozsutec a NPR Tiesňavy, sústavou tiesňav 
sprístupnenou lávkami a rebríkmi 

 

                  III. ČINNOSŤ CEZ PRÁZDNINY

     Cieľom prázdninovej činnosti je pokračovať v činnosti prostredníctvom rôznych 
sústredení, exkurzií a letných táborov, kultúrnych programov. Plán jesnných prázdnin 
spracovať do 24.októbra 2016.Plán vianočných prázdnin spracovať do 19. decembra 
2016.Plán jarných prázdniny spracovať do 20. februára 2017.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017



Prázdniny Posledný deň
vyučovania 
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin Začiatok vyučovania 
po prázdninách

jesenné
27. október 2016 (štvrtok) 28. – 31. október 2016 2.november 2016 

(streda)

vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23.december 2016 – 5. 
január 2017

 9. január 2017 
(pondelok)

polročné
2. február 2017 (štvrtok)  3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 

(pondelok)

 jarné
Žilinský kraj 24. február 2017 (piatok) 

27. február – 3. marec 
2017 

6. marec 2017 
(pondelok) 

veľkonočné 23. marec 2016 (streda) 13. apríl – 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda) 

letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 
(pondelok) 

Počas letných prázdnin uskutočníme 2 pobytové tábory, aspoň 2 denné tábory,  rekreačné 
aktivity pre rodičov s deťmi podľa záujmu detí a rodičov. Plán letných prázdnin spracovať do 
30. marca 2017.
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 
Organizácia školského roka 2016/2017 vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ 
SR pre školský rok 2016/2017: 
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016 
2. Prvý polrok končí 31. januára 2017 
3. Druhý polrok sa začína 1. februára 2017 a končí sa 30. júna 2017 
4. Pravidelná činnosť ZÚ sa začína k 15. septembru 2016 a končí sa 30. júna 2017.  



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.

31.08. 2016           1.Vyhodnotenie činnosti CVČ za uplynulý školský rok, vrátane letných   
                                 aktivít.
                               2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za  
                                 rok 2015/2016
                               3. Plán práce na školský rok 2016/2017.
                               4. Príprava koncepcie plánu práce  s deťmi a mládežou na regionálnej
                                  a lokálnej úrovni.

10.02.2017             1. Vyhodnotenie činnosti za I. polrok  2016/2017.
2. Príprava koncepcie činnosti počas hlavných prázdnin.
3. Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny.

21.06.2017            1. Vyhodnotenie záujmovej činnosti v školskom roku  2016/2017
2. Hodnotenie aktivít za jednotlivé oblasti.
3. Príprava koncepcie na školský rok 2017/2018

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 30.8.2016

Prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady školského zariadenia pri CVČ dňa 31.8.2016
Spracovala : Mgr. Bolčeková Anna, riaditeľka CVČ
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