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Motto: 

  

Ak urobíte svet lepším PRE DETI, urobíte ho lepším PRE VŠETKÝCH. 

                                                                                                         (Kid President) 

 

 

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM 

 

 

 

 

Názov školského zariadenia:  Centrum voľného času  

Adresa školského zariadenia: Na vŕšku 24, Šurany, 942 01 

Forma výchovy a vzdelávania  Celoročná denná 

Výchovný jazyk  Slovenský 

Druh školského zariadenia  Štátne 

Miesto vydania a platnosť:   V Šuranoch 1.9.2017                            

Dátum prerokovania v rade školy/ rade 

školského zariadenia: 

 

Platnosť výchovného programu:  1. september 2017 –  31. august 2018 

 

Zriaďovateľ CVČ Šurany: 

Mesto Šurany 

Námestie hrdinov 1 

942 01 Šurany 

Primátor mesta Šurany:  Ing. Marek Oremus 

 

Vypracovala: 

                                                                                  

Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ 
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Základné identifikačné údaje:  

 

 

Názov školského zariadenia:                               Centrum voľného času   

Adresa:                                                                  Na vŕšku 24, Šurany, 942 01 

IČO:                                                                       37861069 

Telefónne čísla:                                                     0907 963 273  

Internetová a elektr. adresa školy:                      http://www.surany.sk/organizacie/skolstvo/cvc  

                                                                                e-mail: cvcsurany@gmail.com  

  

Zriaďovateľ:                                                         Mesto Šurany  

Adresa:                                                                  Námestie hrdinov 1 

                                                                                942 01 Šurany 

 

 Mená vedúcich zamestnancov a zamestnancov CVČ v Šuranoch a určenie ich funkcie:  

 

Riaditeľka CVČ: Mgr. Ingrid Duláková 

Vychovávatelia CVČ: Ivana Jaššová 

Účtovníčka: Mgr. Erika Gulášová 

Hospodárka: Mgr. Denisa Gulášová 

PAM: Beáta Garayová 

Upratovačka, školníčka: Anna Oremusová 

Údržbár: Jozef Botka 

Kurič, údržbár: Viliam Šimunek  

 

Členovia Rady školy pri CVČ v Šuranoch, zvolenej ...... 2017:  

 

Predseda:       Mgr. Karol Kliment  - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Členovia:                         .............    - zástupca rodičov  

                                                 .....    - zástupca rodičov  

                                              ........    - zástupca nepedagogických zamestnancov  

                                                ......    - zástupca pedagogických zamestnancov                                                                   
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Legislatíva:  

 

 Najmä - Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 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,  

 Zákon 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 Zákon 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov,  

 Zákon 179/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 VZN č. 1 /2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 

zriadených na území mesta Púchov,  

 Zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach.  
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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA CVČ 

 

1) Charakteristika školského zariadenia 

 

Centrum voľného času Šurany je od 1.1.2002 samostatný právny subjekt a jeho 

zriaďovateľom od 1.7.2002 je Mesto Šurany.  

 

Pôvodné mimoškolské zariadenie v Šuranoch bolo otvorené v  roku 1966, a malo sídlo 

ul. Partizánska 23. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňa 28.6.2007 bol od 

1.7.2007 zmenený názov a sídlo na Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany. 

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych 

detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu 

v priebehu celého roka. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie 

a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného 

využívania voľného času. Plní úlohy pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi, 

v prevencii problémového vývinu detí, v prevencii delikventného vývinu mládeže. 

 

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom  čase realizuje zariadenie v týchto výchovných oblastiach: 

 

 spoločensko-vedná, vzdelávacia 

 pracovno-technická 

 prírodovedno-environmentálna 

 esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) 

 telesná a športová 

 

Okrem pravidelnej, príležitostnej a rekreačnej činnosti naše zariadenie organizuje okresné, 

regionálne a krajské súťaže vyhlásené MŠ SR a M SR. 

Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou dennou prevádzkou. Svoju činnosť 

s deťmi a mládežou zabezpečuje predovšetkým v čase mimo vyučovania v popoludňajších 

hodinách a cez prázdniny a to internými a externými pedagogickými pracovníkmi. 

 

Využíva k tomu: 

 

 pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch 

 príležitostnú činnosť formou jednorázových podujatí, súťaží alebo exkurzií 

 spontánnu činnosť formou priebežnej ponuky 

 prázdninovú činnosť formou denných mestských táborov, alebo jednodňových 

 prázdninových podujatí 
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  Ďalšou činnosťou centra voľného času je spolupráca s orgánom miestnej štátnej 

správy v školstve, monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí, spolupráca so školami 

a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi.   

 

 

 2) Charakteristika členov 

 

 CVČ navštevujú predovšetkým žiaci základných a stredných škôl v meste a v okolí. 

Niektoré aktivity organizujeme i pre deti, ktoré ešte nechodia do školy. Okrem toho sa tu 

stretávajú i mamičky s malými deťmi. 

  

 

3) Organizácia prijímacieho konania  

 

          Do CVČ Šurany je prijatý uchádzač od 2. septembra príslušného kalendárneho roku, za 

ktorého rodičia vypísali prihlášku, v prípade člena nad 18 rokov si prihlášku vypisuje 

samostatne. Do záujmových útvarov je možné sa prihlásiť aj počas školského roka. Následne 

sa vydáva rozhodnutie o prijatí do zariadenia. Činnosť v zariadení (záujmové útvary) je 

spoplatnená. Výšku poplatku upravuje VZN mestského zastupiteľstva Mesta Šurany a dopĺňa 

ho rozhodnutie, vydané riaditeľom CVČ Šurany. 

Obsah záujmovej činnosti sa prispôsobuje individuálnym vývojovým a záujmovým potrebám 

účastníka. 

 

4) CVČ ako životný priestor  

 

        Aby sa členovia, pedagógovia, zamestnanci a rodičia cítili v zariadení čo 

najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie zariadenia. 

Prostredníctvom internetovej stránky, miestnych médií a informačných násteniek v 

priestoroch zariadenia a na školách pravidelne informujeme členov, rodičov i verejnosť o 

aktivitách CVČ Šurany. Pedagógovia i všetci zamestnanci zariadenia sa snažia vytvárať 

priateľskú atmosféru v zariadení. 

Od zamestnancov sa zároveň očakáva, že si budú zodpovedne plniť svoje  povinnosti a úlohy, 

ktoré im vyplývajú  z pracovného zaradenia,  nariadení, zákonov a smerníc,  a vytvárať tak 

kvalitné pracovné prostredie s dôrazom na flexibilitu, spoluprácu a vzájomnú dôveru. 

 

5) Dlhodobé projekty, do ktorých sa CVČ zapája  

 

           V školskom roku 2017/18 budeme pokračovať v projekte regionálnych výtvarných 

a speváckych súťaží, ktorých  sme zakladateľom a hlavným organizátorom. Zorganizujeme 2. 
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ročník regionálnej výtvarnej súťaže „ Výtvarný prejav detí z Požitavia a 2. ročník  regionálnej 

speváckej súťaže „ Požitavské dvojspevy“.  Pokračovať budeme aj v pravidelnej propagácii 

činnosti CVČ Šurany „Dňom otvorených dverí“. Budeme sledovať a následne reagovať na 

výzvy k projektom prezentované na stránke MŠ SR, Iuventou Bratislava, zapojíme sa do 

projektu PRAKTIK a ERAZMUS PLUS. Podáme  dva projekty na VÚC Nitra pre šport 

a kultúru.  

 

6)  Spolupráca CVČ  s rodičmi a inými subjektmi  

 

          Spoluprácu je potrebné budovať na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa potom 

prejaví aj pri spoločnom organizovaní jednotlivých voľno-časových aktivít.  

Spolupracujeme s Radou školy , taktiež aj so širokou verejnosťou a rodičmi detí, ktoré 

navštevujú záujmové útvary. Spolupracujeme so školami a školskými zariadeniami Mesta 

Šurany a jeho okolia, s Mestom Šurany, so ZUŠ v Šuranoch, Klubom dôchodcov, so 

športovými klubmi a MsKS v Šuranoch. Sme na počiatkoch spolupráce  s CVČ Žiar nad 

Hronom a ŠZŠ v Šuranoch. Ďalej rozvíjame spoluprácu s Mestskou políciou Šurany 

a Hasičským zborom v Šuranoch. Podarilo sa nám rozbehnúť spoluprácu aj s tanečnou školou 

VIVA z Nových Zámkov, ktorá dosť výrazne pomohla spestriť ponuku ZÚ CVČ Šurany. 

 

 

7)  Cieľ školského zariadenia 

 

Naše ciele v systéme výchovy spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji 

poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti dieťaťa, motivácie k sústavnému 

zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia 

schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, tvorivosť a hlavne formovať u 

mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. 

Pre dosiahnutie hlavného cieľa činnosti CVČ  je nutné vytvárať priestor a podmienky 

pre záujmovú , rekreačnú a relaxačnú činnosť detí a to: 

- zapájať deti zmysluplným a efektívnym využívaním voľného času detí v  širokej ponuke    

  pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií  

- motivovať k celoživotnému vzdelávaniu a zmysluplnému tráveniu voľného času 

- vychovať aktívneho občana modernej spoločnosti 

- začleniť mládež do pracovno – spoločenského života , sociálna prevencia 

  a sociálna integrácia mládeže 

- podporiť spoluúčasti mládeže na formovaní  regiónu a mesta 

- sústavne zvyšovať kvalitu práce v krúžkovej činnosti, motivovať deti k mimo učebným    

  aktivitám, a tým minimalizovať príležitosti, ktoré vedú k negatívnym javom 

- organizovať rôzne športové súťaže a kultúrno-spoločenské akcie pre deti 

- zabezpečiť účasť detí na rôznych akciách s preventívnym zameraním ako sú filmové    
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  predstavenia, besedy, prednášky, výchovné koncerty a súťaže 

- motivovať deti ku vzťahu k práci kvalitnou činnosťou centra voľného času 

- zapojiť  ich do mimoškolských aktivít, podchytávať nadané a talentované deti    

  a vytvárať podmienky na ich rast, realizáciu a prezentáciu schopností formou zapájania sa do    

  rôznych súťaží a podujatí 

- ponúkať počítačové krúžky na rozšírenie základných vedomostí získaných pri vyučovaní 

- zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase    

  organizovaním besied, súťaží, stretnutí, výstav, divadelných  predstavení na tému ľudských   

  práv 

- v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa organizovať besedy  na tému záškoláctvo,    

  šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok,  

  sexuálne zneužívanie a pod. 

 

 

8) Charakteristika výchovného programu školského zariadenia 

 

      Výchovný program ( ďalej VP ) CVČ Šurany vychádza zo Zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe. CVČ zabezpečuje podľa výchovného programu 

výchovno – vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 

rokov v ich voľnom čase, usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, 

utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na 

formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb 

súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Činnosť zabezpečuje bez ohľadu na trvalý 

pobyt, národnosť, rasu, náboženské vyznanie alebo iné podmienky. 

     Ponuka CVČ sa cielene mení s ohľadom na moderné trendy vývoja využitia voľného 

času, CVČ pružne reaguje na potreby spoločnosti, komunít a verejnosti. Na trhu voľného času 

sa okrem tradičných oblastí prezentuje niektorými charakteristickými činnosťami, 

výnimočnými aktivitami. 

      VP CVČ určuje konkrétne ciele vzdelávania, formu, tematické oblasti výchovy, 

výchovný plán vzdelávania v záujmových útvaroch ( ďalej ZÚ ), personálne zabezpečenie, 

materiálno – technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie BOZP, vnútorný 

systém kontroly a hodnotenia detí, vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

CVČ, požiadavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov ( ďalej ĎVPP ), 

výchovné štandardy a výchovné osnovy CVČ. 
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9) Zameranie školského zariadenia ( CVČ) 

 

           Zameranie vychádza z našej analýzy, aké sme zariadenie a čo ponúkame 

potencionálnym záujemcom. Na rozdiel od vzdelávacieho programu škôl musí náš výchovný 

program korešpondovať so záujmami detí, mládeže a ich rodičov.  

Východiskový stav :  KOMPETENCIE PEDAGÓGA CVČ. 

Centrum voľného času je výchovno- vzdelávacím zariadením, ktorého hlavným cieľom je 

pravidelná záujmová činnosť detí, mládeže, prípadne ich rodičov. Pri tejto činnosti využíva 

ako nástroj marketingu organizovanie výchovných podujatí rôzneho zamerania v školskom a 

komerčnom prostredí.  

Pedagóg CVČ musí mať kompetencie, ktoré mu umožnia byť kompetentným vykonávať 

rôznorodé druhy činností.  

 

Kompetencie pedagóga :  

 

Preukázať vedomosti, zručnosti v praktickej činnosti  

-komunikačné schopnosti a spôsobilosti  

Tvorba informácii ,správna komunikácia ,vyhľadávať, užívať, používať  

-personálne a interpersonálne schopnosti  

Samostatne sa celoživotne vzdelávať  

-schopnosť tvorivosti  

Nápaditosť ,estetické a etické cítenie  

-schopnosť riešiť problémy (vedieť pracovať aj v záťažových podmienkach) 

 

-schopnosť IKT  
Materiály , internet, zdroje informácii  

-schopnosť formovania občianskej spoločnosti  
Demokratický systém, spoločnosť, komunálna úroveň  

 

Centrum zabezpečuje okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aj aktívny oddych detí a 

mládeže v ich voľnom čase.  

 

 

10) Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

         Strategická vízia CVČ  je prijať každé dieťa ako neopakovateľnú, jedinečnú osobnosť a 

ponúknuť jej využitie svojho voľného času tak, aby sa zariadenie podieľalo na formovaní a 

utváraní osobnosti - jej telesnej a duševnej stránky, vychádzajúc z potencionálnych predpokladov 

a schopností každého jednotlivca vo vytváraní siete rovnakých šancí v poskytovaní ponuky 

voľného času pre potencionálnych záujemcov.  

         Ciele CVČ vychádzajú z programových a organizačných zásad MŠ SR, z požiadaviek 

zriaďovateľa , príslušných škôl a kultúrneho zariadenia . Dôležitú úlohu zohráva socializačné 

prostredie a samozrejme zloženie tých, ktorých vychovávame a ktorí vychovávajú.  
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         Ciele strategického plánovania vychádzajú z potrieb a záujmov detí a mládeže a plnia 

dôležitú funkciu vo vzťahu k dieťaťu a spoločnosti.  

 

Hlavným cieľom CVČ je viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného času ako osobnej a 

spoločenskej hodnoty. Od nej sa odvíjajú ostatné ciele, ktoré vychádzajú z analýzy zariadenia . 

Sú to ciele , ktoré vychádzajú z tradície zariadenia , z aktuálnych potrieb sociálneho prostredia a 

prirodzených vzdelávacích trendov a samozrejme z potrieb školského systému.  

         Ciele pre strategickú víziu zariadenia sú: zmysluplné využitie voľného času / kompenzácia 

pracovného zaťaženia v škole/, rozvoj talentu a schopnosti formou záujmového útvaru 

/formatívna funkcia človeka /, možnosť presadiť sa , prezentovať , zviditeľniť sa 

/sebarealizačnú funkciu /, pohybovať sa v prostredí - komunikovať / sociálna a socializačná 

funkciu /primárna prevencia z hľadiska kriminality a drogovej závislosti/ prostredníctvom 

zvýšenej pozornosti deťom zo sociálne znevýhodneného , sociálne zanedbaného , kultúrne 

slabopodnetného prostredia , ale aj z rodín , kde vyťaženosť rodičov nevytvára klímu na rozvoj 

dieťaťa /predchádzanie diskriminácie, rasizmu , intolerancie, xenofóbie / ako prejavu 

asociálnemu /, rozvoj fyzickej zdatnosti detí /široká ponuka športových klubov /, technika 

súčasnosti / počítačová gramotnosť /, rozvoj environmentálneho cítenia vedúceho k postojom 

aktívneho občana, ktorý sa podieľa na ochrane životného prostredia. 

Úlohy, ktoré sú potrebné splniť k realizácii týchto cieľov sú v oblastiach: pedagogickej, 

materiálno- technickej a koncepcii ľudských zdrojov.  

 

V oblasti:  

a/ pedagogickej - nájsť vhodný výchovno-vzdelávací program, správne určiť a odhadnúť 

zloženie skupiny, pracovať zážitkovými formami, vytvoriť kolektív rovných , presadzovať 

pedagogický takt , určiť cieľ - čo sú schopní zvládnuť, ako sa cítia, o čo majú záujem.  

b/ materiálno - technickej - zabezpečiť vhodný estetický priestor , hlavne aby sa líšil od 

školského prostredia , dostatok pomôcok - nie zastaralých, záujmové útvary, ktoré 

reprezentujú, zabezpečiť dopravu na podujatia , zabezpečiť stravu pri pobytoch, 

audiovizuálnu techniku, fotografovanie, video záznam a pod.  

c/ koncepcie ľudských zdrojov - nájsť človeka s pedagogickým taktom, so schopnosťami učiť 

a vychovávať pozitívne. Súčinnosť vedúceho záujmového útvaru s pedagogickým 

kolektívom zariadenia, s rodičmi, priateľmi zariadenia, učiteľskými kolektívmi, s 

metodikmi. Zodpovednosť celého pracovného tímu za splnenie cieľa- prijať každé dieťa a 

akceptovať ho. 

 

1. Formy výchovy 

 

             CVČ Šurany je zariadenie s celoročnou prevádzkou. Počas školského roka je jeho forma 

výchovy denná, počas letných prázdnin v určitých aktivitách prechádza do celodennej, alebo v 

niektorých prípadoch aj týždennej formy (pobytové letné rekreácie).  
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2. Výchovný jazyk  

 
Štátny jazyk SR – slovenský jazyk 

 

3.  Personálne zabezpečenie 

 

  V CVČ pracujú  dvaja  pedagogický pracovníci – vychovávatelia v trvalom 

pracovnom pomere, 14 externých vychovávateľov, zamestnaných na dohodu o pracovnej 

činnosti a 4 dobrovoľní vedúci záujmových útvarov. 

 

Prevádzkoví pracovníci v pracovnom pomere:  údržbár a kurič na 30% úväzok, 

upratovačka a školníčka na 100% úväzok, Pam na 25 %  úväzok. 

Na dohodu o pracovnej činnosti: účtovníčka vo výške 25% úväzku, hospodárka vo 

výške 25% úväzku. 

 

 

4. Materiálno - technické a priestorové podmienky 

 

         Centrum voľného času od 1.7.2007 má sídlo v budove bývalej základnej školy v časti 

Kostolný Sek.  

 

Interiérové vybavenie CVČ Šurany: 

 

 telocvičňa 60m2, s kobercom a zrkadlami 

 telocvičňa 60m2, s izolačnou penovou podlahou 

 telocvičňa 120m2, s izolačnou penovou podlahou 

 počítačová učebňa 

 detská herňa 

 kreatívna dielňa 

 kuchynka 

 miestnosť – dopravná výchova 

 kancelárske priestory a podateľňa 

 sklad materiálu 

 hygienické zariadenia 

 

Vybavenie areálu: 

 

 trávnatá plocha  - dvor 

 asfaltová plocha s vyznačením ciest a chodníkov dopravného ihriska 

 priestor s basketbalovými košmi  

 sektor pre skok do diaľky 
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 sektor pre  skok do výšky , ktorý je vybetónovaný a pokrytý umelým povrchom 

 altánok, určený pre oddych, výchovu a vzdelávanie v priaznivom počasí 

 detské ihrisko so šmýkačkami a preliezkami 

  

        K svojej pravidelnej a príležitostnej činnosti okrem týchto priestorov využívame   

telocvične základných a stredných škôl na území mesta a športový areál telovýchovnej 

jednoty.  

 

 

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

 

  CVČ zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na 

záujmovú činnosť. O právach a povinnostiach detí a účastníkov pri dodržiavaní bezpečnosti 

hovorí Vnútorný poriadok, ktorý je aktualizovaný k 1.9.2017 daného roku a účastníci sú s ním 

oboznámení. 

Pravidelné školenia zamestnancov CVČ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru sú podrobne rozpracované v dokumente o BOZP, PO a .... Pravidelné kontroly 

bezpečnosti a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií zabezpečuje vedenie CVČ 

podľa plánu revízií. 

 

 

6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia členov  

 

Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť deťom a ich rodičom spätnú väzbu o tom, ako 

dieťa zvládlo danú problematiku, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 

 

Výchovné opatrenia: 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi deťmi. 

Opatrenia na posilnenie disciplíny detí (pokarhanie) sa ukladá za závažné alebo 

opakované previnenie proti školskému poriadku. Ak dieťa svojim správaním a agresivitou 

ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania 

alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 

vzdelávanie, môže riaditeľ použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa 

z výchovy.  
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7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

zariadenia 

 

         Systém hodnotenia a kontroly zabezpečuje harmonickú organizáciu celého 

výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Na hodnotenie 

pedagogických zamestnancov zariadenia budeme používať tieto metódy:  

 Pozorovanie (hospitácie).  

 Rozhovor.  

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania. 

tvorby učebných pomôcok, príležitostnej činnosti a pod.  

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov vedením zariadenia.  

 Zapájania členov do súťaží, kultúrnych programov v rámci mesta a regiónu.  

 Hodnotenie aktivít zamestnancov, tvorba programov a projektov.  

 

Kontrolná činnosť sa riadi podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti, ktorá 

spočíva v kontrole :  

 výchovno-vzdelávacieho procesu  

 pedagogickej dokumentácie  

 materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov zariadenia  

 návštevnosti členov v záujmových útvaroch  

 výberu finančných prostriedkov 

 

Kritéria na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov CVČ 

 

Oblasť riadenia práce:  

Kritéria:  

 presnosť 

 zodpovednosť  

 kreativita 

 demokratickosť 

 odborný rast 

Oblasť riadenia výchovnovzdelávacieho procesu:  

Kritéria:  

 dodržiavanie platnej legislatívy, organizačných pokynov 

 uplatňovanie hodnôt zariadenia a dodržiavanie pravidiel správania sa ľudí v zariadení 

 kreativita, inovácia, návrhy na skvalitnenie procesu v CVČ  

 úspešnosť v projektoch 

 uplatňovanie tvorivo-humanistickej koncepcie 

 kvalitné výchovné pôsobenie na členov ZÚ 
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 vedomostné, umelecké a športové súťaže 

Oblasť spolupráce: 

Kritéria: 

 aktívna spolupráca s rodičmi členov ZÚ 

 aktívna spolupráca so školami, školskými zariadeniami, zriaďovateľom a inými organizáciami 

 oslovovanie a získavanie sponzorov  

Oblasť prezentovania sa:  

Kritéria:  

 aktívne zapájanie sa do diania mesta 

 prezentácia výsledkov práce členov na verejnosti 

 prezentácia činnosti CVČ  v médiách 

 aktualizovanie webovej stránky zariadenia 

 organizovanie a spoluorganizovanie rôznych akcií 

Oblasť ďalšieho vzdelávania: 

 Kritéria:  

 cyklické vzdelávanie cez MPC 

 iné formy štúdia a odborný rast zamestnanca potrebné k výkonu práce 

 Oblasť vedenia dokumentácie:  

Kritéria: 

 kvalitné, odborné a včasné spracovanie dokumentácie CVČ 

 aktualizácia násteniek a vonkajších vitrín 

 

 

8. Hodnotenie CVČ Šurany 

 

           Hodnotenie pedagogických zamestnancov zabezpečuje harmonickú organizáciu 

celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších aktivít ŠZ. Na hodnotenie 

zamestnancov ŠZ použijeme tieto metódy: 

 

 Hodnotenie výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania. 

 Hodnotenie manažmentom ŠZ. 

 Vzájomné hodnotenie pedagogických pracovníkov. 

 Hodnotenie pracovníkov deťmi. 

 Hodnotenie pracovníkov rodičmi. 

 

Cieľom hodnotenia je:  

 aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú 

požiadavky na ne kladené 

 aby aj verejnosť vedela, ako centrum dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v 

ŠVVP  
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Monitorujeme pravidelne:  

 podmienky na výchovu  

 spokojnosť s vedením a pedagógmi, trénermi  

 prostredie – klímu zariadenia 

 priebeh výchovy a vzdelávania – metódy a formy práce 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 výsledky výchovy a vzdelávania  

 úroveň výsledkov CVČ Šurany 

 

      Kritériom pre nás je:  

 spokojnosť žiakov, rodičov, pedagógov  

 kvalita výsledkov  

 

      Nástroje na zisťovanie úrovne stavu sú:  

 analýza úspešnosti na súťažiach, olympiádach  

 výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu  

 správy z kontrol a inšpekcií  

 SWOT analýza - analyzuje a sumarizuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia  

 

 

9.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

      a) ciele a zameranie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov:  

- Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, zdokonaľovanie    

  profesijnej spôsobilosti. 

- Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky z metodiky vyučovania   

  jednotlivých predmetov, pedagogiky ako aj z odboru. 

- Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi   

  prostriedkami, videotechnikou, výpočtovou  technikou, multimédiami a pod. 

- Pripraviť pedagogických pracovníkov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

     b) plán ďalšieho vzdelávania:  

         Uvedené v pláne kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2017/18 

 

    c) celoživotné vzdelávanie 
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II. KOMPETENCIE ČLENOV CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

 

  Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase rozvíjajú 

a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa alebo iná 

osoba si ich rozvíja účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti. 

Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa alebo 

inej osoby v CVČ. 

Dieťa alebo iná osoba CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni 

zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania jeho dochádzky 

do CVČ. 

 

A) Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

B) Komunikačné kompetencie 

- vyjadruje a obhajuje zrozumiteľne svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

 

C) Sociálne kompetencie 

- vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty 

- pomenuje svoje potreby, city a pocity 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- rešpektuje úlohy skupiny 

- dokáže efektívne spolupracovať v skupine 

- uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením 

- uvedomuje si potreby ostatných detí 

- zvládne jednoduché stresové situácie 

 

D) Pracovné kompetencie 

- prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinností 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

  praktický život 

- rozvíja svoje manuálne zručnosti 
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E) Občianske kompetencie 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení/záujmovom útvare a v 

  CVČ 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

F) Kultúrne kompetencie 

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- prijíma kultúrne podnety 

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v oddelení a v CVČ 

- ovláda základy kultúrneho správania 

- kultivuje svoj talent 

 

 

III. TEMATICKÉ OBLASTI V CVĆ 

 

      Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v CVČ v týchto výchovných 

oblastiach: 

- vzdelávacia 

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedno-environmentálna 

- esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) 

- telesná a športová 

 

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

mravnú, ekologickú a zdravotnú 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, vzdelávacia oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh 

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania 
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- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvar 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 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele 

- 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 

 

Prírodno-environmentálna oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

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

 

Esteticko-kultúrna 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 
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Telesná 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 

 

 

IV. VÝCHOVNÝ PLÁN CVČ 

   

          Výchovný plán je vypracovaný pre všetky oddelenia na školský rok. 

Vo výchovnom pláne je uvedený: 

-  zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu      

   výchovnovzdelávacích činností na obdobie školského roka. Vzhľadom na flexibilitu tejto   

   oblasti môže byť počet výchovno-vzdelávacej činnosti vyšší ako je stanovený, 

-  zoznam záujmových útvarov s vymedzením najmenšieho počtu hodín záujmovej 

   činnosti na školský rok, 

-  uvedený najmenší počet predstavuje záujmovú činnosť jedenkrát za týždeň a jednu 

   výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky výchovné oblasti. 

 

 

Oddelenie: Záujmový útvar: Počet 

hodín 

ZČ: 

Tematická 

oblasť 

výchovy: 

Počet 

VVČ: 

Spoločenskovedné Malý vedec 

Domček  

 Sobotníček 

 

 
 

32 

66 

32 

Spoločensko-

vedná 

32 

33 

32 

Prírodovedné EKO - krúžok   

 

32 

 

Prírodovedno- 

environmentálna 

32 

 

Esteticko-kultúrne Lady Style 

Mini Dance 
 

32 

32 

32 

32 

32 

Esteticko-

kultúrna 

32 

32 

32 

32 

32 

Informatiky Počítačové rébusy 33 

 

 

Vzdelávacia 33 
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Športu AtletikaA   

AtletikaB   

Atletika C 

Bedminton A 

Futbal prípravk st 

Futbal ml.žiaci 

Futbal st.žiaci 

Futbal ml.dorast 

Futbal st.doras A 

Futbal st.dorasB 

Hádzaná prípravk 

Hádzaná ml.žiač 

Hádzaná st.žiač. 

Hádzaná ml.dora 

Hádza.star.doras 

Joga   

Karate príp 

Karate ml.žiaci  

Karate st.žiaci 

Karate A   

Stolný tenis 

Tenis   

Šachový   

    

Športový MŠ gymn. 

Športový  ZŠ gym. 

Športový MŠ CVČ 

Cvičme v rytme 

CVČ 
 

99 

99 

99 

99 

66 

66 

66 

99 

99 

99 

99 

66 

66 

66 

66 

66 

99 

66 

66 

66 

66 

66 

 

66 

33 

33 

33 

33 

 

Telesná a 

športová 

66 

66 

66 

66 

33 

33 

33 

66 

66 

66 

66 

33 

33 

33 

33 

33 

66 

33 

33 

33 

33 

33 

 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Pracovno-

technické 

Keramika SNP PO 

Keramika SNP ST 

Keramika SNP ST 

Keramika BER. 

Keramika CVČ 

Kreatívko 
 

33 

48 

48 

33 

33 

66 

Pracovno-

technická 

66 

32 

32 

33 

33 

33 

 

 

Príležitostná záujmová činnosť:  

 

         Uskutočňuje sa formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží 

a exkurzií, individuálnym prístupom, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a 

talentovaným deťom, mládeži, i dospelým spontánnou činnosťou formou priebežnej ponuky v 
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časovo-tematickom pláne na školský rok 2017/18. Sú to predovšetkým tvorivé dielne k 

rôznym príležitostiam, karnevaly, burzy, kultúrne vystúpenia tanečných a speváckych 

súborov a pod. 

  

Letná činnosť: 

 

          V rámci letnej činnosti organizuje CVČ každoročne prímestské denné letné tábory, 

pobytový tábor, zabezpečuje prázdninovú letnú činnosť, účasť na projektoch, vystúpenia na 

kultúrnych podujatiach. 

 

 

V. VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY CVČ  

 

  Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujú súbor požiadaviek na 

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti 

zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole.  

 

Delia sa na: 

 

- výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci dochádzky do centra voľného 

času, 

- obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa alebo iná 

osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Práca s informačnými zdrojmi, IKT, 

sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

 

  

Spoločensko-vedná oblasť 

   

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v záujmovom útvare, 

dodržiavanie školského poriadku CVČ 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 
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diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

ľudských práv a základných slobôd 

Úspechy slovenských športovcov, umelcov, 

detí vo svete 

Prejavovať základy hrdosti k národnej a 

štátnej príslušnosti 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v 

správaní sa 

Konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v záujmovom útvare 

 

 

 Pracovno-technická oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné 

ciele 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce  Prejaviť osobnú zodpovednosť za vykonanú 

prácu 

Spolupráca, kooperácia, vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Byť otvorený, spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti 

Prejaviť jednoduché manuálne a technické 

zručnosti 

Karnevalová maska, výzdoba priestorov 

CVČ 

Podieľať sa na tvorbe jednoduchých 

projektov 

  

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Hudba, výtvarné umenie, tanec  Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné a 

umelecké činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti 

Záujmový útvar, kultúrne vystúpenie  Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby  Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 

Vianoce 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

a vystúpení v záujmovom útvare 

Audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie  Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v 

bežnom živote 
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou 

Vyjadriť základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody, 

zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé 

využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy 

Byť otvorený k experimentovaniu a hľadaniu 

nových poznatkov 

  

 

Telovýchovná a športová oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Záujmový útvar – futbal, atletika, basketbal, 

cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne 

loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Pomenovať škodlivosť fajčenia alkoholu a 

iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 

Pomenovať význam pravidelného pohybu 

a cvičenia 

 

 

VI. VÝCHOVNÉ OSNOVY CVČ 

 

  Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej 

v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom CVČ. 

Sú vypracované pre každú oblasť výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah 

výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací  

cieľ 

Obsah  Metódy, formy  

Získavať nové 

poznatky a informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, IKT, práca s 

encyklopédiou, slovníkom, sebavzdelávanie 

Individuálny prístup  

Aktivizácia  

Brainstorming  

Riešenie nových úloh  

Prezentácia 
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Rozvíjať získané 

poznatky 

Slovná zásoba, jazykolamy, zmyslové hry, 

didaktické hry, 

Individuálny prístup 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah  Metódy, formy  

Spolurozhodovať o živote v 

skupine 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy v 

oddelení, dodržiavanie školského 

poriadku CVČ 

Individuálny prístup 

Motivácia  

Aktivizácia 

Kooperačné hry  

Hry na dôveru  

Hranie rolí 

Prejavovať úctu k rodičom, 

starším 

Moja rodina, čo je domov, vlastné 

zážitky, rozprávanie o domove, 

prejavy úcty k ľuďom, tolerancia 

Individuálny prístup 

Film  

Rozprávka  

Hranie rolí  

Hry na vciťovanie 

Pochopiť význam 

dodržiavania ľudských práv a 

základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, moje 

práva, tvoje práva, spolužitia bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming  

Hry riešiace konflikty 

Hry na dôveru  

Hry na presadzovanie 

Posilniť základy hrdosti k 

národnej a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko v Európe, Slovensko vo 

svete, úspechy slovenských 

športovcov, umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Výtvarná práca  

Tvorivá dielňa  

Film  

Rozprávka 

Kultivovať kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Tréning  

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Využívať všetky dostupné 

formy komunikácie 

Práca s počítačom, komunikácia s 

internetom, práca v textovom 

a grafickom editore 

Individuálny prístup 

Brainstorming  

Tréning  

Vlastná práca 

Prezentácia  

Riešenie úloh 

Rozlíšiť kultúrne a Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna Individuálny prístup 
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nekultúrne  prejavy v 

správaní 

komunikácia, spolužitie bez násilia Vysvetlenie  

Tréning  

Aktivačné hry  

Hranie rolí 

Vedieť samostatne a kriticky 

riešiť jednoduché konflikty 

Konflikt, z čoho konflikt vzniká, 

správanie, ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu 

predchádza  

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Hry riešiace konflikt  

Hranie rolí 

 

 

 Pracovno-technická oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah  Metódy, formy 

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie  

Rozhovor  

Hranie rolí  

Sociálne hry  

Hry na presadzovanie 

sa 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Individuálny prístup 

Rozhovor  

Tréning  

Vysvetlenie  

Hodnotenie  

Vlastná práca 

Vedieť spolupracovať so 

skupinou 

Spolupráca, vytváranie kladného vzťahu 

k ostatným , hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Individuálny prístup 

Motivácia  

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka  

Súťaž 

Rozvíjať základy 

manuálnych a 

technických zručností 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti 

Individuálny prístup 

Povzbudenie  

Vysvetlenie  

Aktivizácia  

Tvorivá dielňa  

Vlastná práca  

Výstava prác  

Besiedka 
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Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Spoločná karnevalová maska,  

Živý Betlehem, Vianočné trhy 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Povzbudenie 

Brainstorming  

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

 

 Esteticko-kultúrna oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací  

cieľ 

Obsah  Metódy, formy  

Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí 

Ľudové tradície, zvyky a 

povesti 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie Aktivizácia  

Ukážka  

Film  

Rozprávka  

Výtvarná práca 

Dramatizácia  

Výstava prác  

Súťaž 

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Hudba, výtvarné umenie, 

tanec, nácvik programu 

Motivácia  

Ukážka  

Povzbudenie  

Návšteva kultúrneho 

podujatia  

Súťaž 

Rozvíjať talent a špecifické 

schopnosti 

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné a 

športové činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie 

Brainstorming Výstava 

prác  

Súťaž  

Rozvíjať základy tvorivých 

schopností a zručností 

Kultúrne vystúpenie Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia  

Brainstorming  

Prezentácia  

Výstava prác 
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Prejavovať pozitívny vzťah 

k jednoduchej estetickej úprave 

prostredia 

Úprava oddelenia, 

netradičné ozdoby 

Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie  

Brainstorming  

Aktivizácia  

Tvorivá dielňa 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí  

v oddelení 

Veľká noc, Vianoce Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie 

Aktivizácia  

Dramatizácia  

Besiedka 

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací 

Cieľ 

Obsah  Metódy, formy  

Pochopiť základné princípy 

ochrany životného prostredia 

Pozorovanie prírody, pozorovanie 

zmien v prírode, šetrenie energiami, 

vodou, 

Individuálny 

prístup  

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 

prírody a okolia CVČ, zber  papiera, 

triedenie odpadu, využitie odpadu, zber 

prírodnín 

Individuálny 

prístup Vysvetlenie 

Motivácia  

Aktivizácia 

Prezentácia 

   

 

Telesná a športová oblasť 

       

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 

Obsah  Metódy, formy  

Kultivovať základné 

sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, 

umývanie rúk, vetranie 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie Motivácia  

Aktivizácia  

Tréning  

Hodnotenie 

Rozvíjať schopnosť 

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

Atletika,plávanie, cvičenie v telocvični, 

stolný tenis, kolektívne športové hry 

Individuálny prístup 

Motivácia Povzbudenie 

Aktivizácia  

Tréning 
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Pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu a iných 

drog 

Nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Film  

Beseda s odborníkom 

Výtvarná ilustrácia 

prežitku  

Súťaž 

Pochopiť význam 

dodržiavania základných 

zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia, zodpovednosť za 

svoje zdravie, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, potravinová 

pyramída 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia  

Hranie rolí 

Dramatizácia  

Film  

Beseda s lekárom 

Súťaž 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný režim, 

striedanie práce s odpočinkom, prvá 

pomoc 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie  

Aktivizácia  

Hranie rolí 

Dramatizácia  

Film  

Beseda s lekárom 

Súťaž 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti 

Záujmový útvar Individuálny prístup 

Motivácia  

Povzbudenie 

Aktivizácia  

Súťaž  

Tréning 

 

 

 

VII. ČASOVO TEMATICKÝ PLÁN CVČ NA ŠK.ROK 2017/18 

 

 

Mesiac Podujatie Náplň práce     Určenie   
 

 
SEPTEMBER 

Prezentácia činnosti 

CVČ v ZŠ, MŠ, ŠZŠ 
Spojené s prácou v TD MŠ,ZŠ,SŠ Verejnosť 

 

 
  

Otvorenie krúžkovej 

činnosti 
Propagačné materiály a prezentácie MŠ, ZŠ, SŠ, verej. 
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Deň otvorených dverí 

v CVČ – Nadácia ZSE 

Prezentácia práce CVČ, popoludnie 

plné aktivít, súťaží, športu a umenia 
MŠ, ZŠ, SŠ, verej. 

 

 

OKTÓBER 

Jesenná vychádzka – 

rozlúčka s letom Vychádzka do hája v okolí, 

pozorovanie prírodných zmien, 

opekanie špekáčikov 

Deti a ich rodinní 

príslušníci 
  

 ( Stredoeurópsky deň 

stromov)   

  
Počítače pre seniorov 4-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
  

Rozvoj dopravných 

zručností 

Aktivity na dopravnom ihrisku, 

teória na IKT tabuli 
ZŠ, SNP 5,1.- 4.ročník 

 

 
  

Rozvoj dopravných 

zručností 

Aktivity na dopravnom ihrisku, 

teória na IKT tabuli 
ZŠ, SNP 5,1.- 4.ročník 

 

 

 
Šachové podujatie Okresná súťaž ZŠ, dospelí 

 

 

 
Jesenné prázdniny 2 dni Mix aktivít MŠ, ZS 

 

 
  Tekvičkové popoludnie 

Strašidielková diskotéka, výroba 

hallow. masky, kvíz 
MŚ, ZŠ 

 

 

NOVEMBER 

Fajčenie škodí zdraviu - 

15. november 
Motivačné rozhovory a dokumenty 

na IKT tabuli o zdravom životnom 

štýle. Pohybové aktivity, návod ako 

si urobiť ovocný šalát 

MŠ, ZŠ, piatok   
 

 ( k medzinárodnému 

dňu bez fajčenia) 

 
  

Počítače pre seniorov 4-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
  MIX aktivít 

Šport  a  kreatívne dielne. Téma:  

Gaštanko 
MŠ 

 

 

 
Šachové podujatie Okresná súťaž ZŠ, dospelí 

 

 
  Príprava na ADVENT Výroba adventnej dekorácie MŠ, ZŠ, sobota 

 

 
DECEMBER 

Kreatívna sobota - 

Vianočné pečenie 
Pečenie a zdobenie medovníčkov Verejnosť- sobota 

 

   Tradície Vianoc Pečenie vianočných oblátok Verejnosť - piatok 
 

 
  

Vianočné tvorivé dielne 

- trhy 

Prezentácia vianočných dekorácií -

adventný svietnik 
Verejnosť 

 

 
  

Mikulášska plaváreň v 

NZ 
Rozvoj plaveckých zručností ZŠ,SŠ 

 

 

 
Šachové podujatie Okresná súťaž ZŠ, dospelí 

 

 
  

Počítače pre seniorov 2-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
JANUÁR Kreatívna sobota 

Maľovanie netradičnými 

výtvarnými technikami 
deti verejnosť- sobota 
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  Polročné prázdniny Hravé aktivity, súťaže ZŠ 
 

 
  

Počítače pre seniorov 3-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 

 
Šachové podujatie Okresná súťaž ZŠ, dospelí 

 

 
  Kreatívne dopoludnie Maľujeme netradične - arteterapia ZŠ 

 

 

FEBRUÁR 
Kreatívna sobota – 

Kraslica ako z rozprávky 

Výzdoba kraslice netradične – 

rozprávkové domčeky 
Verejnosť- sobota 

 

 
  

Fašiangové posedenie 

v CVČ 

Karnevalové popoludnie s 

občerstvením 
MŠ,ZŠ 

 

 
  Tvorivé dielničky Valentínske darčeky ZŠ, piatok 

 

 
  Jarné prázdniny 

Podľa plánu na prázdniny, 

Hlinohranie  - arteterapia 
ZŠ, verejnosť 

 

 

 
Šachové podujatie Okresná súťaž ZŠ, dospelí 

 

 
  

Počítače pre seniorov 4-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
MAREC Súťažíme o knihu 

Kvíz  –  téma knihy a ilustrátori, 

čítanie, dramatizácia 
ZŠ, piatok 

 

 
  Jarná vychádzka 

Rybačka v Tone – v spolupráci 

s rybársk. spolkom 
verejnosť 

 

 
  Športujeme v CVČ 

Športové popoludnie s prvkami 

atletiky 
ZŠ 

 

 
  

Mesiac lesov - aprílové 

zvieratká 

Tvorenie hybridov 

v graf.programoch PC 
St.žiaci ZŠ 

 

 
  Hry s rečou 

Bábkové divadlo - tvorivá 

dramatika 
MŠ 

 

 

 
Šachové podujatie Okresná súťaž ZŠ, dospelí 

 

 
  Kreslíme ku Dňu Zeme 

Výtvarné stvárnenie sviatku Zeme 

+ kvíz s odmenami 
ZŠ 

 

 
APRÍL Vychádzka Hrubý háj, pozorovanie prírody ZŠ, verejnosť 

 

 
  

Počítače pre seniorov 4-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
  Tradície Veľkej noci 

Tradičné aj netradičné zdobenie 

kraslíc 
ZŠ 

 

 
  

Veľkonočné dielne v 

meste 
Prezentácia MŠ,ZŠ 

 

 
  Mix aktivít pre MŠ 

Kreatívne dielne – modelovanie 

zvieratka, šport 
MŠ 

 

 
  Návšteva u včelára Význam včiel a ich produktov ZŠ 
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MÁJ Škôlkárska veselica 
Majáles  pre najmenších – súťaže a 

hry 
MŠ 

 

 
  

Batôžkový majáles pre 

mládež 

Majáles v areáli CVČ –  súťaže, 

ceny, tombola 
SŠ 

 

 
  Tvorivé dielne Výroba darčekov ku dňu matiek ZŠ 

 

 
  

Keď som po cestičke 

išiel 

Teoretická a praktický výcvik na 

dopravnom ihrisku 
ZŠ, Bernolákova 

 

 
  Darček pre mamičku Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ ZŠ, Bernolákova 

 

 
  

Počítače pre seniorov 4-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
  Turistický výlet 

3-dňový poznávací pobytový výlet ( 

Kokava nad Rimavicou 
ZŠ Šurany 

 

 
  

Oslava sviatku detí 

MDD  
Hry a súťaže pre deti v CVČ MŠ, ZŠ 

 

 
JÚN 

Výtv.prejav detí 

z Požitavia-2.ročník 

Reg. spevácka súťaž  amatérov 

v dvojhlasnej piesni 
MŚ, ZŠ, SŠ, verejnosť 

 

 
  

Požitavské dvojhlasy-

2.ročník 

Regionálna výtvarná súťaž  detí a 

mládeže 
MŚ, ZŠ, SŠ, verejnosť 

 

 
  

Šurianska športová  

olympiáda 

Atletické disciplíny na futb. 

štadióne 
ZŠ,MŠ, verejnosť 

 

 
  

Šurianska športová 

olympiáda pre MŠ 
Atletické disciplíny v areály CVČ MŠ, verejnosť 

 

 
  Športové dopoludnie 

Športové aktivity a hry v areály 

CVČ 
ZŠ, SNP5, 

 

 
  Športové dopoludnie 

Športové aktivity a hry v areály 

CVČ 
ZŠ, Bernolákova 

 

 
  

Počítače pre seniorov 4-

krát mesačne  

Rozvoj počítačových zručností pre 

seniorov 
Seniori zo Šurian 

 

 
  

Keď som po cestičke 

išiel 

Teoretická a praktický výcvik na 

dopravnom ihrisku 

ŠKD , ZŠ,SNP 5 

ml.žiaci  

  

 

 

VIII. PEDAGOGICKÁ POKUMENTÁCIA CVČ 

 

 

      Podľa § 11 školského zákona je pedagogickou dokumentáciou v školskom zariadení:  

 

 súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania  

 súbor písomností, podľa ktorých vydáva verejné listiny a rozhodnutia  
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Podrobnosti o základnej pedagogickej dokumentácii v CVČ bližšie určuje 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. 

  

Podľa tejto Vyhlášky základnú pedagogickú dokumentáciu centra tvoria:  

 

 Výchovný program CVČ  

 Triedna kniha  

 Školský poriadok  

 Plán práce 

 

           Dokumentácia CVČ je uvedená v školskom zákone v § 11 ods. 9 ako súbor 

dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie školského zariadenia. V súlade s 

Vyhláškou č. 306/2009 Z.z. je ďalšou dokumentáciou CVČ:  

 

 Rozvrh týždennej činnosti  

 Prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

 Zápisnice z rokovania pedagogickej rady 

 Ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca 

 Správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie ň 

 Evidencia školských úrazov detí  

 Registratúrny plán a registratúrny poriadok  

 Rozhodnutia riaditeľa centra 

 

 

Ďalej:  

 Zriaďovacia listina  

 Organizačný poriadok  

 Štatút organizácie  

 Pracovný poriadok zamestnávateľa  

 Vnútorný poriadok  

 Žiadosti o prijatie a čestné vyhlásenia rodičov  

 Hospodárska a iná evidencia bezprostredne súvisiaca s prevádzkou a činnosťou 

zariadenia  
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