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                           1.  Základné  identifikačné  údaje 

 

A.1     Základné identifikačné údaje školského zariadenia 

Názov  školského zariadenia Centrum voľného času, Ochodnica 121 

Adresa školského zariadenia Ochodnica 121, 023 25 Ochodnica 

Telefonický kontakt 0917 349 851 

Elektronická adresa - email cvc.ochodnica@gmail.com 

Internetová adresa www.cvc.ochodnica. sk 

Štatutár školského zariadenia Mgr. Alena Falátová, riaditeľ CVČ 

  A.2     Základné identifikačné údaje zriaďovateľa 

Zriaďovateľ škol. zariadenia Obec  Ochodnica 

Adresa zriaďovateľa: Obecný úrad 121, 023 35 Ochodnica 

Štatutár Radoslav Ďuroška, starosta obce 

Školský úrad:                                    SŠÚ Obec Raková, RNDr. E. Brisudová 

 

                              2. Východiská a podklady 

Legislatívny rámec pre vypracovanie Plánu práce Centra voľného času 

Ochodnica na školský rok 2015/2016 (ďalej len PP CVČ): 

1. Zákon č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení       

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 6/2009 Z. z. zo dňa 15. 7. 2009 o 

školskom klube detí,   školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného 

času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

3. Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2015/2016. 

4. Koncepcia CVČ Ochodnica. 

5. Výchovný program CVČ Ochodnica. 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ   

Ochodnica za školský rok 2014/15. 

7. Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých záujmových útvarov. 

 8. Informácie o činnosti záujmových útvarov. 

9.  Ďalšie podklady:  

- programové a organizačné zabezpečenie podujatí  CVČ, 

- správy z jednotlivých podujatí,  

- analýza činnosti v jednotlivých oblastiach  CVČ, 

- plán kontrolnej činnosti. 

http://www.cvc.ochodnica/
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Základné pokyny pre orientáciu výchovnej a vzdelávacej činnosti sú 

deklarované v týchto dokumentoch : 

 Všeobecná deklarácia ľudských práv 

 Deklarácia práv dieťaťa 

 Národný program boja proti drogám 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Projekt Milénium 

 Koncepcia environmentálnej výchovy 

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie 

 

     Centrum voľného času Ochodnica 121 (ďalej len CVČ) je školské výchovno-

vzdelávacie zariadenie pre voľný čas detí a mládeže. Zabezpečuje záujmovú 

a rekreačnú činnosť detí od 5 - 15 rokov v ich voľnom čase.  

Plánovanie činnosti na školský rok 2015/2016 vychádza z analýzy činnosti 

CVČ v uplynulom školskom roku, nadviaže na kľúčové oblasti a akčné plány 

štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike , 

z uvedenej legislatívy a noriem.  

Základným dokumentom, ktorým sa bude riadiť CVČ  je Výchovný program 

školského zariadenia. 

 

                 3.  Analýza  činnosti  za  školský rok  2014/2015 

  CVČ je samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou 

s účinnosťou od 1. 09. 2009  a zaradená do siete škôl a školských zariadení na 

základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR. Obec Ochodnica sa rozhodla 

zriadiť CVČ po predchádzajúcom prerokovaní v obecnom zastupiteľstve 

a vyjadrení detí a mládeže v obci. CVČ vedie riaditeľ a záujmovú činnosť viedli 

externí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci z radov učiteľov základnej 

školy, rodičov, mládeže, občanov obce a okolia. 

Celkový počet detí a mládeže zapojených do pravidelnej záujmovej činnosti bol 

262členov, ktorí pracovali v 14 záujmových útvaroch. V januári 2013došlo 

k zmene financovania CVČ ( Zákon č. 597/ 2012 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ 

v znení neskorších predpisov), čo sa výrazne podpísalo pod pokles členov CVČ. 

Znížil sa počet krúžkov aj počet členov. Najviac zastúpená bola oblasť 

telovýchovy a športu, naopak najmenej technická a prírodovedná. CVČ 

Ochodnica má sídlo na OÚ v Ochodnici, riad.CVČ Mgr. Falátová má sídlo 

v priestoroch ZŠ Ochodnica,  Hlavná č.19 - elokované pracovisko CVČ, kde sa 

uskutočňuje prevažna väčšina pravidelnej záujmovej činnosti a je tam zriadená 

klubovňa pre  príležitostnú záujmovú činnosť. CVČ nemá svoje stále priestory, 

činnosť krúžkov sa uskutočňovala v Základnej škole v Ochodnici, v Požiarnej 

zbrojnici v Ochodnici, na ihrisku TJ Kysučan Ochodnica.  
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CVČ v školskom roku 2014/2015 uskutočňovalo činnosť v nasledovných 

oblastiach:  

 pravidelnej záujmovej činnosti 

 príležitostnej záujmovej činnosti 

 realizáciou prázdninovej činnosti 

 propagačnej činnosti 

 inej činnosti. 

 

Prioritou bola pravidelná záujmová činnosť. Krúžky sa schádzali 

pravidelne podľa rozvrhu hodín, v prípade neprítomnosti vedúceho bol krúžok 

preložený na iný termín. Dochádzka  detí na krúžky bola dobrá. Členovia 

viacerých krúžkov dosiahli výborné výsledky na okresných  súťažiach ( Futbal 

starší žiaci, Požiarnický krúžok). (Podrobnejšia analýza je v Správe o výsledkoch 

a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Ochodnica za školský 

rok 2014/2015 – príloha 1)                                      
 

3.1 Úlohy, ktoré vyplývajú z analýzy 

 

1. Pripraviť viac prírodovedných a turistických podujatí pre deti  a tým ich 

získať pre túto oblasť činnosti. 

                                    termín: trvalý                Zodp.:  riad. CVČ 

2.  Podieľať sa na vypracovaní a realizácii projektov z grantov. 

                                   termín: podľa ponuky  Zodp.: riad. CVČ 

3. Podľa možností riešiť skladové a priestorové podmienky CVČ . 

       termín: trvalý               Zodp. zriaďovateľ, riad. CVČ  

4. Pripravovať atraktívnu ponuku činností záujmových útvarov podľa  

finančných možností. 

                                             termín: trvalý           Zodp. pedagog. zam., riad.CVČ 

 

                               4. Ciele výchovy a vzdelávania 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania v CVČ je vychovávať aktívneho, 

tolerantného a zodpovedného mladého občana a rozvíjať jeho kľúčové 

kompetencie a rôzne zručnosti potrebné pre jeho uplatnenie v ďalšom živote. Vo 

svojej činnosti  je cieľom systémovo uplatňovať tvorivo – humanistický model 

výchovy a vzdelávania. 

 

Poslaním CVČ je rozvíjať a kultivovať osobnosť človeka, učiť sa a pracovať v 

skupine  a preberať na seba zodpovednosť.  

CVČ je školské zariadenie s regionálnou  pôsobnosťou otvorené deťom, 

mládeži, implementujúce do svojej činnosti európske priority  a ciele 

vyplývajúce z koncepcie rozvoja práce s deťmi a mládežou poskytujúce  priestor 
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pre podchytenie a realizáciu ich záujmov a možnosti zapojiť sa do aktivít 

podporujúcich rozšírenie ich vedomostí, zručností   a všestranného rozvoja 

osobnosti. 

 

Koncepčný zámer CVČ: 

Vytvoriť v CVČ podmienky pre pestrú, príťažlivú výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú  a rekreačnú činnosť pre cieľovú skupinu detí od 5 - 15rokov. 

Zameranie činnosti CVČ : 

 podporovať krúžok mažoretiek ELLIS, ktoré dlhodobo dosahujú 

vynikajúce úspechy na celoslovenských, európskych a svetových 

súťažiach a získavať nové členky a ich rodičov pre túto činnosť. 

 obnoviť prácu detského folklórneho súboru Kýčerka, získať deti a mládež 

na rozvíjanie ľudových tradícií v obci, nadviazať na dlhoročnú tradíciu 

Folklórneho festivalu v našej obci 

 podporovať prácu futbalového a požiarnického krúžku, ktoré majú 

dlhoročnú tradíciu a dosahujú dobré úspechy na súťažiach., vychovávať 

nových členov do TJ Kysučan Ochodnica, Dobrovoľného hasičského  

zboru v Ochodnici 

 preferovať šport, turistiku, aktívny pohyb a pobyt v prírode na aktívne 

využívanie voľného času.  

 

4.1  Strategický cieľ CVČ 

 

Zamerať sa na zvyšovanie kvality CVČ , ktorá závisí najmä od týchto 

faktorov : 

 partnerov  : deti, žiaci, mládež, pedagogickí zamestnanci, ostatný 

personál školy- vnútorní partneri 

          rodičia, zriaďovateľ, budúci zamestnávatelia, pedagogické inštitúcie, 

školská inšpekcia, verejné a štátne orgány, sponzori, nadácie, 

spolupracujúce organizácie - vonkajší partneri  

 hodnotnosti – program CVČ je v súlade s cieľmi, plne rozvíjajúci 

osobnosť žiaka, 

 užitočnosti – výchovný program CVČ je zmysluplný, využiteľný v praxi, 

žiadaný – pre trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie, ďalšie 

štúdium, 

 primeranosti – program CVČ je primeraný možnostiam žiakov 

 

 

CVČ bude v tomto školskom roku : 

 hľadať kompromisy, prispôsobovať zameranie, profiláciu, stratégiu 

novým podmienkam,  



September 2015                                                 8                                                                      CVČ Ochodnica 

 otvoreným, flexibilným systémom - bude vyhodnocovať požiadavky 

svojich partnerov, pružne na ne reagovať - uplatňovať manažérstvo 

kvality v ŠZ - ako koordinované činnosti zamerané na riadenie procesov 

kvality vzťahujúcich sa na: 

             

Vnútorné riadenie CVČ, 

 Imidž CVČ:  

  - Identita CVČ – filozofia, vízia,  poslanie, zameranie, ciele, 

- Kultúra CVČ – klíma školy, zamestnanci a ich rozvoj, 

priestorové, materiálne- technické, finančné 

podmienky 

   - Dizajn CVČ 

   - Komunikácia – spolupráca s partnermi, poradenstvo, marketing,  

             Proces výchovnej činnosti,  

             Výsledky CVČ – prezentácie, Dni otvorených dverí 

             Marketing, manažment - strategické plánovanie, hodnotenie CVČ. 
(Podrobnejšie stratégia, koncepcia, zámery, ciele vypracované v „Koncepčný zámer rozvoja 

CVČ  Ochodnica“ – príloha 2) 

 

4.2  Hlavné smery CVČ – dlhodobé úlohy 

 

CVČ  bude uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade: 

 s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na 

rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a 

občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a 

materinskom jazyku a na zodpovedný život  v slobodnej spoločnosti v 

duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie, 

 so súčasnými požiadavkami spoločnosti, humanity a demokracie. 

CVČ bude: 

 prispievať k utváraniu vlastností hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu 

života mladého  človeka  

 zabezpečovať dôslednú realizáciu úloh z Pedagogicko-organizačných 

pokynov MŠ SR  
 rozvíjať záujmy, schopnosti, tvorivosť  a nadanie mladých ľudí, 

 vytvárať podmienky pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu 

duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie 

a sebavýchovu, 

 utvárať podmienky pre záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť detí 

a mládeže v priebehu celého roka, 

 v zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa vytvárať 

vhodné podmienky pre integráciu detí  iných národov a národností, 
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 zabezpečovať výchovu v duchu humanizmu a s intenzívnejším 

vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých 

foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, 

 venovať pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, 

deťom so špecifickými potrebami, 

 uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, 

 v oblasti prevencie drogových závislostí zapájať sa do aktivít súvisiacich 

s touto problematikou, 

 uskutočňovať besedy v spolupráci so školou v oblasti prevencie trestnej 

činnosti, 

 podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory 

zdravia    a  koncepcie environmentálnej výchovy, 

 posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať programy podpory 

zdravia, 

 v spolupráci s obecným úradom skvalitňovať environmentálne cítenie 

žiakov ZŠ 

 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov formou 

besied s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo 

udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, 

bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie 

povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním  a 

poškodzovaním životného prostredia, 

 podporovať environmentálnu a regionálnu výchovu detí, žiakov. Formou 

tvorivých dielní zdokonaľovať vedomosti a zručnosti mladej generácie o 

tradičných remeslách   a výtvarných technikách. Organizovať podujatia ku 

„Dňu zeme“ pre deti a mládež  s problematikou životného prostredia. 

 spolupracovať so Slovenským červeným krížom a s Požiarnou ochranou, 

 v súlade s Národným programom sa venovať telesnému a pohybovému 

rozvoju žiakov, 

 realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti 

predsudkom, 

 poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi 

a mládežou v ich voľnom čase 

 využívať pomoc IUVENTY pri organizovaní a príprave záujmových 

činností, 

 zamestnanci CVČ sa budú priebežne zúčastňovať vzdelávania, ktoré 

organizujú metodicko-pedagogické centrá, 

 spolupracovať s talentovanými deťmi a mládežou organizovaním súťaží, 

príležitostnej záujmovej činnosti,  

  pripravovať zaujímavú činnosť pre telesne a zdravotne postihnutú mládež, 

 eliminovať rizikové správanie detí, zamedziť šikanovanie v kolektíve, 

 získavať finančné prostriedky pre vlastné aktivity od sponzorov, podávať 

žiadosti na rôzne projekty, granty a programy, 
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 spolupracovať so zložkami v obci – ZPO, SZZ, TJ Kysučan... 

 rozšíriť priestorové podmienky pre činnosť CVČ, skvalitniť materiálne 

a technické vybavenie. 

 
4.3  Hlavné úlohy 

 

 CVČ bude usmerňovať rozvoj záujmov žiakov (detí a ostatných 

zúčastnených osôb), utvárať podmienky na rozvíjanie a 

zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľať sa na formovaní 

návykov, užitočného využívania ich voľného času a zabezpečovať 

všetky akcie usporiadané pre členov CVČ.  

 CVČ bude poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s 

deťmi v ich voľnom čase, školám a školským zariadeniam, 

občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, 

ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu 

požiadajú.  

 CVČ bude vytvárať podmienky, priestory a možnosti na plnohodnotné 

trávenie voľného času pre deti aj dospelých, rozvíjanie ich talentov, 

pestovanie záujmov a celoživotné vzdelávanie.  

 CVČ dáva možnosť získavať nové zručnosti, skúsenosti a vzdelanie v 

rôznych sférach, zdokonaľovať sa v športe, či aktívne oddychovať. 

 

CVČ ponúka záujmové krúžky a aktivity vychádzajúce zo záujmu detí 

a mládeže a takto chce bojovať proti pasivite, nude a jej následkom. 

 

4.4    Ciele a hlavné úlohy pre školský rok 2015/2016 

 

■ Klásť dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-

patologickými javmi.  

■ Vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa 

zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže.  

■ Poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou 

na školách   a v školských zariadeniach, občianskym združeniam, ktoré 

pracujú s deťmi a mládežou  a taktiež ďalším fyzickým a právnickým 

osobám, ktoré o takúto pomoc požiadajú.  

■ Vytvárať podmienky, zabezpečovať a organizovať výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť počas celého kalendárneho roka. 

■ Vytvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností.  

■ Organizovať podľa potrieb detí športové, kultúrne a iné súťaže.  

■ Zhromažďovať základné informácie v oblasti voľnočasových aktivít a 

poskytovať ich celej členskej základní CVČ.  

■ Venovať pozornosť talentovaným deťom a mládeži a aj deťom so 

špecifickými potrebami.             
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■ Podnecovať pútavou a zaujímavou formou dopyt detí a mládeže po voľno- 

časových aktivitách. 

■ V príležitostnej záujmovej činnosti sa zameriavať na podujatia, ktoré sa dajú 

organizovať v priestoroch elokovaných pracovísk CVČ, alebo spolupracovať 

s inými subjektami pracujúcimi s deťmi  a mládežou a taktiež využívať 

sponzorskú pomoc.  

■ Dôsledne zabezpečovať, spracovávať a archivovať dokumentáciu CVČ 

podľa platnej legislatívy. 

 
4.5  Výchovno – vzdelávacie ciele jednotlivých oblastí 
 

Vzdelávacia oblasť 

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, 

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, 

- získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

- rozvíjať poznávacie schopnosti (pozornosť, pamäť, predstavivosť, 

myslenie), 

- rozvíjať vzdelávacie postupy a stratégie, napr. heuristické 

vyučovanie, učenie objavovaním, pátracie vyučovanie, 

-    schopnosť zorientovať sa v explózii informácií, 

   -    rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania. 

      Spoločensko-vedná oblasť 

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare, 

- 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, 

- 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, 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, 

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať.  

       Pracovno-technická oblasť   

-    vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, 

-     rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

-     vedieť spolupracovať so skupinou, 

-     rozvíjať základy manuálnych a technických zručnosti, 

-     získavať základy zručnosti potrebných pre praktický život, 

       -     získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov, 
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 Prírodno-enviromentálna oblasť  

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, 

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane 

životného prostredia, 

- osobná angažovanosť pri ochrane životného prostredia. 

 

 Esteticko-kultúrna oblasť : 

   -     posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám vlastným i ostatných národov, 

- rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu, 

- rozvíjať talent, kreativitu, originalitu a špecifické schopnosti, 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

- prejavovať pozitívny vzťah j jednoduchej estetickej úprave 

prostredia a svojho zovňajšku, 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, 

- objavovať krásu v bežnom živote. 

 Telesná a športová oblasť  

- 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 – psych.  

a fyzické zdravie, 

- rozvíjať športový talent a schopnosti. 

 

 

                       5.  Organizácia  školského  roka  2015 / 2016 

 

 Školský rok 2015/16 sa začne 1. septembra 2015, jeho slávnostné 

otvorenie sa začína v utorok 2. septembra 2015. Vyučovanie podľa 

rozvrhu sa začne v stredu 3. septembra 2015 a v prvom polroku 

posledným vyučovacím dňom bude piatok 29. januára 2015. Práca 

záujmových krúžkov začína 1.10.2015. 

 

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa po polročných prázdninách 

začne v utorok 3. februára 2015  a skončí v utorok  30. júna 2015. 

Vyplýva to zo schválených Pedagogicko-organizačných pokynov na 

školský rok 2015/16. 
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Prehľad termínov prázdnin 

Prázdniny 

Posledný deň   

  vyučovania  

pred začiatkom   

prázdnin 

Termín 

prázdnin 

 Začiatok 

vyučovania   

   po prázdninách 

jesenné 
28. október 2015 

(streda) 

29.- 30. október  

2015  

  2. november 2015       

(pondelok)  

vianočné 
22. december 2015 

(piatok) 

23. december 

2015 - 7. január 

2016 

8. január 2016 

(piatok)  

polročné 
29. január 2016 

(piatok) 

1.február 2016 

(pondelok) 

2. február 2016 

(utorok) 

  jarné 

 kraje: 

 Banskobystrický,    

 Žilinský, 

 Trenčiansky 

26. február 2016 

(piatok) 
 29. február –           

4.marca  2016 

7.marca 2016 

(pondelok) 

veľkonočné 
23.marec 2016 

(streda) 

24.marec – 

29.marec 2016 

 30.marec 2016 

(streda) 

letné 30. jún 2016    

(štvrtok) 

1. júl – 

2.september 

2016  

5. september 2016 

(pondelok) 

 

■ Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ sa začína 1. 10. 2015. 

■ Činnosť záujmových útvarov končí 27. 6. 2015. 

■ Zápis do záujmových útvarov bude od 10. 9. 2015 do 15. 9. 2015. Zápis 

pokračuje podľa záujmu počas celého školského roka. 

■ Na prvých stretnutiach členov záujmových útvarov vedúci oboznámia 

členov s BOZP a zápis potom vykonajú do triednej knihy. 

■ Školenie vedúcich záujmových útvarov z BOZP bude vykonané v mesiaci 

november 2015. Termín po dohode. 
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■ Výkaz práce externých zamestnancov vedúci ZÚ odovzdajú vždy do 5. 

dňa v mesiaci riaditeľke CVČ. 

 

5.1  Spolupráca so školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami 

 
CVČ bude naďalej spolupracovať s: 

 ZŠ, MŠ  v  Ochodnici  

 rodičmi 

 OÚ Ochodnica 

 obecná knižnica 

 záujmové spoločenské organizácie v obci ( ZPO, TJ Kysučan, SZZ, 

Združenie poľovníkov, ...) 

 inštitúcie v regióne Kysúc 

 Kysucké osvetové stredisko 
  (viď bližšie príloha „Zoznam škôl/školských zariadení a iných organizácií, s ktorými   

spolupracuje CVČ Ochodnica“ – príloha 3) 

 

 

5.2  Riadiaca práca 

 

 V CVČ plánovať prázdninovú činnosť počas zimných, jarných  a  letných 

prázdnin. 

 Plány prázdninových podujatí pripraviť minimálne s mesačným 

predstihom. 

 Plán letnej činnosti pripraviť     do 16.4.2016              Zodp.: riaditeľ CVČ 

 Rozvrh hodín ZÚ pripraviť       do 30.9.2015               Zodp.: riaditeľ CVČ 

 Vyhodnotenie činnosti za škol.rok 2014/15 spracovať: 

                              do 20. októbra 2015    Zodp.: riaditeľ CVČ 

 

 Pedagogické rady: 

     September 2015 – Plán práce CVČ na školský rok 2015/2016 

                                     Plán kontinuálneho vzdelávania na škols.rok 2015/16 

     Október 2015     –  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno -   

vzdelávacej činnosti CVČ  za školský rok 2014/2015 

      November 2015 – Rozpočet na rok 2016 

      Január 2016       – Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok škols. roku 2015/16        

Apríl 2016           - Plán letnej činnosti 

      Jún 2016             – Vyhodnotenie činnosti  za  šk. rok 2015/2016,  analýza  

činnosti a námety na činnosť v budúcom školskom roku. 

 Pracovné porady - minimálne jedenkrát mesačne pracovné porady 

posledný piatok  v mesiaci. 

 Pracovná doba zamestnancov CVČ  je pružná, závisí od výchovnej práce 

krúžkov a príležitostnej záujmovej činnosti. 
 (Podrobnejšie v „Manažment – oblasť riadenia CVČ Ochodnica“ – príloha 4
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5.3   Kontrolná činnosť 

 

 Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných zamestnancami CVČ,  

 Kontrolná činnosť v záujmových útvaroch  

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických a odborných 

zamestnancov: 

      

 Systém kontroly a hodnotenia  

- pravidelná kontrola účasti na záujmov. činnosti zaznamenaná 

v triednej knihe 

- priamy kontakt s členmi CVČ  na záujmovej činnosti 

- anketa, dotazník   

- stretnutia s rodičmi detí 

- zisťovanie názorov a spokojnosti  

 

Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov: 

Systematické hodnotenie zamestnancov je jednou z najdôležitejších činností, 

bez ktorého nemožno efektívne vykonávať riadiacu činnosť: 

              -    odmeňovanie 

- vzdelávanie 

- personálne plánovanie 

- starostlivosť o zamestnancov 

- motivovanie zamestnancov 

 

Kritéria pre hodnotenie pedagogických zamestnancov (nepedagogických 

zamestnancov) vychádzajú z výchovného programu a strategických cieľov 

CVČ. Pri hodnotení zamestnancov sa budeme orientovať na tieto oblasti: 

- plnenie pracovných povinností (kvantita, kvalita práce, pracovný 

výkon, dosiahnuté výsledky), 

- fungovanie v pracovnom tíme, schopnosť rozhodovať, 

- úsilie zamestnanca o osobný rozvoj (vzdelávanie, kreativita), 

- aktivizácia v projektoch z grantov, 

- zistenie osobného vzťahu pedagogického zamestnanca zariadenia 

a jeho stotožnenie sa s koncepciou a cieľmi CVČ. 
  (Podrobnejšie v „Systém kontroly a hodnotenie v CVČ Ochodnica“– príloha 5) 
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5.4  Prevádzka CVČ 

 

CVČ má celoročnú prevádzku. Je otvorené denne od 12,00 hod. do 19,00 

hodiny, krúžky pracujú podľa rozvrhu hodín. Počas prázdnin bude otvorené od 

13,00 hod. do 17,00 hodiny. V sobotu a v nedeľu bude otvorené podľa potreby. 

Prázdninová činnosť sa bude organizovať v súlade s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠV SR a so zriaďovateľom. 

Riaditeľka CVČ : pondelok a streda  - od  13,00 – 19,00 

              utorok, štvrtok, piatok – 15,00- 18,00 

Pedag.zamestnanec : pondelok  16,00 - 17,00 

                   utorok – piatok  13,00 – 14,00 

Nepedagog.zamestnanec : pondelok – piatok 16,00 – 17,00  
 (Bližšie v „Prevádzkovom poriadku a Školskom poriadku CVČ“ – príloha 6) 

 

5.5  Hospodársko – technická činnosť 

 

Bude zameraná na:  

 dodržiavanie finančnej disciplíny 

 uplatňovanie zásad hospodárnosti 

 získavanie sponzorských príspevkov 

 skvalitnenie materiálneho - technického vybavenia a zariadenia podľa 

finančných možností 

 

5.6  Oddelenie výchovno – vzdelávacích činností 

 

Hlavné úlohy:   

 dobudovať materiálne podmienky pre krúžky 

 otvorenie záujmových útvarov podľa záujmu verejnosti a detí, 

 zabezpečiť kvalifikovaných vedúcich ZÚ, 

 využiť všetky dostupné formy propagácie (internet, propagačné miesta – 

nástenky v ZŠ, MŠ, v obci). 

 

5.7   Organizačná štruktúra CVČ 

 

a) interní zamestnanci        počet: 3 

           Riaditeľ:           Mgr. Alena Falátová 

           Zamestnanci:      Bc.Zuzana Cibuľová        oddelenie  VVČ 

                                         Katarína Mizerová                 oddelenie PAM a UČTO   
 

b) externí zamestnanci        počet: 8 

    Mgr. Jarmila Brodňanová 

    Ing. Anna Lomčíková 

    Mgr. Eva Poláčková 
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    Ing.  Vladimír Pukalík 

    Mgr. Dana Muziková 

            Sláva Žabková 

            Róbert Marčan 

            Jozef Budoš 

c/  dobrovoľní    pracovníci    počet : 4 

     Štefan Ságoš 

     Vladimír Húšťava 

     Zora Neomániová 

     Jozef Bača 

 

Iné činnosti 

bezpečnostný technik            Cibuľová  

predseda inventarizačnej komisie   Cibuľová  

člen inventarizačnej komisie        Mizerová 

nástenkár a výzdoba CVČ        Falátová  

spolupráca s verejnosťou        všetci  

čistiace prostriedky        Falátová  

kancelárske potreby        Cibuľová  

nákup materiálu pre CVČ        Cibuľová   

administratívne práce        Mizerová 

 

                         6.  Výchovno – vzdelávacia  činnosť 

 

Činnosť CVČ bude rozdelená na: 

1. Pravidelnú činnosť 

- v záujmových útvaroch formou záujmových krúžkov 

  

  2.  Príležitostnú činnosť 

- formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, 

tvorivých dielní, prezentácií, súťaží, exkurzií a pod. 

- spontánnou činnosťou, formou priebežnej ponuky, rekreačných, 

relaxačných aktivít pre deti, mládež a dospelých 

- formou podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí 

 

3.  Prázdninová činnosť  
         -   formou súťaží, turnajov, turistiky a cykloturistiky, 

         -   formou víkendových a odborných stretnutí ako praktické uplatnenie 

zručností a činností v záujmových útvaroch. 

 

4.  Servis záujmovej činnosti založený na: 

          -  ponuke vytvárania rôznych aktivít voľného času pre MŠ, ŠK, ZŠ, 
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-  odbornej pomoci pri príprave súťaží a olympiád, 

-  spolupráci s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú organizovaním voľného 

času. 

 

5.  Metodická činnosť zameraná na: 

         - konzultačnú činnosť s externými zamestnancami CVČ,       

vychovávateľkami ŠK, učiteľmi ZŠ a učiteľkami MŠ, 

- mapovanie a analýzu mimoškolskej činnosti, 

- vedenie hospitačných záznamov, 

- individuálny rozvoj profesijnej kariéry 

 

 6.1  Pravidelná záujmová činnosť 
 

- Bude orientovaná na celoročne pracujúce záujmové útvary. Cieľovými 

skupinami budú deti od 5 rokov – 15 rokov. 

- V roku 2015/2016 budú v CVČ vytvorené podmienky pre 14 záujmových 

útvarov, ktoré budú viesť  externí zamestnanci , zamestnaní na dohodu  o 

pracovnej činnosti a dobrovoľní pracovníci.  

- Činnosť sa začne 25. 9. 2015 informačnými stretnutiami, kde sa dohodne 

presný čas stretávania. 

-  

- Jednotlivé záujmové útvary vo väčšej miere vedú skúsení pedagogickí 

zamestnanci (zo ZŠ a obce Ochodnica ). Členovia záujmových útvarov sa 

stretávajú spravidla jedenkrát za týždeň a  pracujú podľa plánov 

jednotlivých záujmových útvarov (Ročné  a mesačné plány ZÚ – príloha 7) 

- Nakoľko CVČ nemá vyhovujúce priestorové podmienky, využíva na 

činnosť záujmových útvarov priestory ZŠ Ochodnica, ihrisko-umelá 

tráva, Kultúrny dom v Ochodnici, obecnú knižnicu v priestoroch OÚ, 

Požiarnu zbrojnicu v Ochodnici, Ihrisko TJ Kysučan Ochodnica. 

 

Elokované pracoviská :  Základná škola, Hlavná 19, Ochodnica,  

                                           sídlo  riad.CVČ, klubovňa CVČ 

Vysunuté pracoviská: Ihrisko TJ Kysučan Ochodnica, Ihrisko-umelá tráva pri 

ZŠ, Požiarna zbrojnica Ochodnica 

 

Centrum voľného času v Ochodnici otvára v školskom roku  2015/2016 

                                 tieto záujmové krúžky : 

 

Oblasť  jazykov                             2 krúžky          27  členov 
 

1. Hravá angličtina ZŠ Ochodnica 13 členov ved. Mgr. Alena Falátová 

2. Nebojme sa slovenčiny ZŠ Ochodnica 14členov ved. Mgr.Jarmila Brodňanová 
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Oblasť kultúry a umenia                      1 krúžok          18 členov 

 
1. DFS Kýčerka ZŠ Ochodnica      18 členov         ved. Mgr. Eva Poláčková 

 

 

Oblasť  informatiky                      1 krúžok          13 členov 

 
1. Počítač-môj kamarát                           ZŠ Ochodnica      13 členov         ved. Mgr. Erika Hažiková 

 

 

Oblasť techniky a prír. vied          2 krúžky         26 členov 

 
1. Mladý matematik                      ZŠ Ochodnica       14 členov          ved. Ing. Anna Lomčíková 

2. Šikovné ruky ZŠ Ochodnica  12 členov ved.Mgr.  Dana Muziková 

 

Oblasť turisticko- branná             1 krúžok          12 členov 

 
1. Mladý požiarnik                          ZŠ Ochodnica 12 členov ved.Sláva Žabková 

 

Oblasť telovýchovy a športu          6 krúžkov      130 členov 

 
1. Stolný tenis ZŠ Ochodnica         16 členov        ved. Jozef Budoš 

2. Florbal                            ZŠ Ochodnica          14 členov        ved. Ing. Vladimír Pukalík 

3. Futbal mladší žiaci             ZŠ Ochodnica          20 členov        ved. Ing.Vladimír Pukalík 

4. Futbal starší žiaci ZŠ Ochodnica 17 členov ved. Róbert Marčan 

5. Vybíjaná dievčat ZŠ Ochodnica 12 členov ved. Ing.Vladimír Pukalík 

6. Mažoretky ELLIS 1                          MŠ, ZŠ 1.-4.  21 členov       ved. Bc.Zuzana Cibuľová 

7. Mažoretky ELLIS 2 ZŠ 5.-9., SŠ 30 členov ved.Bc.Zuzana Cibuľová 

    

 

SPOLU :       14 krúžkov     228  členov   deti od 5-15 rokov :  222 

                                                                     deti nad 15 rokov  :      6 

 

Počet prihlásených členov CVČ : 194  členov   deti od 5-15 členov : 188 

                                                                            nad 15 rokov          :      6  

 

Stav k 1.10.2015 
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6.2  Príležitostná činnosť 

P. č. Mesiac Názov Zodpovedný 

zamestnanec 
1. September 2015 Jesenná výzdoba 

 

Tvorivé dielne „ Aranžovanie 

suchých kytíc a fant.postavičky 

z ovocia a zeleniny 

 

Školské kolo „ Cezpoľný beh“ 

Falátová 

 

Falátová, Muziková, 

Cibuľová 

 

 

Falátová, Pukalík 

2. Október 2015 Výstava ovocia a zeleniny 

 

Úcta k starším - vystúpenie ZÚ  

 

Mažoretky, žiaci ZŠ 

Falátová 

 

Cibuľová,  

Falátová 

3. November 2015 8. 11. Svetielkový pochod 

 

 

28.11. Šk. kolo súťaže      

„Vianočný zvonček“ 

Falátová, Cibuľová, 

Muziková 

 

Falátová 

4. December 2015 15.- 16.12. Tvorivé dielne- 

zdobenie vianočných 

medovníčkov a pečenie oblátkov 

 

17. 12. Ľudové tradície-výstava 

 

20.12. Vianočná besiedka 

 

28. 12. Futbalový turnaj žiakov 

Falátová, Cibuľová  

Muziková 

 

 

Falátová 

 

Falátová 

 

Falátová, Pukalík, 

Marčan 

 

 

5. Január 2016  Novoročné pozdravy Falátová 

6. Február 2016 Valentínske srdiečko – výstava, 

súťaž O najkrajšie srdiečko 

 

16.-20.2. Jarné prázdniny- 

športové aktivity podľa záujmu 

detí 

 

 Karneval 

Falátová, Cibuľová, 

Muziková 

 

Falátová, Cibuľová 

Pukalík, Marčan 

 

 

Falátová, Cibuľová, 

Muziková 

 

7. Marec 2016 V mesiaci : Návšteva obecnej 

knižnice, súťaž o najkrajšiu 

ilustráciu 

 

 Prednes  poézie a prózy HK 

Falátová 

 

 

 

Falátová 
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8. Apríl 2016 Veľkonočné tvorivé dielne -  

Súťaž O najkrajšie veľkonočné 

vajíčko 

Falátová, Cibuľová, 

Muziková 

9. Máj 2016 Deň matiek,kultúr.vystúpenieZÚ 

Turistický pochod na Petránky 

„Otvorenie 100 jarných km „ 

Falátová, Cibuľová,  

Falátová 

10. Jún 2016 Deň detí 

Prehliadka činnosti záujmových 

krúžkov 

Falátová, Pukalík 

Falátová, Cibuľová 

 

6.3   Metodická činnosť 

        Metodickú činnosť bude vykonávať riad. CVČ a pedagog. pracovník 

(tematické plány ZÚ, vedenie evidencie v triednych knihách a pod.).  

Propagáciu  a zviditeľňovanie činnosti budeme uskutočňovať: 

1. Propagáciu činnosti CVČ cez dostupné masmédia (internet, dostupné 

propagačné panely na ZŠ, MŠ, OÚ). 

     2.  Rôzne výukové programy. 

 

6.4   Servisná činnosť 

1. nácvik programov na vystúpenia, súťaže , 

2. deň otvorených dverí – poradenská služba, 

3. spolupráca s obecnou knižnicou, oddelením kultúry pri OÚ, 

4. zabezpečovanie sponzorských príspevkov na činnosť, 

5. spolupráca s predmetovými komisiami a metodickým združeniami pri ZŠ, 

MŠ, 

6. spolupráca s externými a dobrovoľnými spolupracovníkmi 

 

6.5    Edičná činnosť 

    1.  propagácia podujatí na webových stránkach CVČ  a obce, 

    2.  výroba pútačov a plagátov,  

    3.  spracovanie metodických listov, usmernení, 

    4.  spracovávanie výsledkových listín, 

    5.  spracovanie organizačného zabezpečenia každého podujatia, 

    6.  vyhodnotenie podujatí 

     

6.6.  Podujatia  v sobotu a nedeľu 

Dátum Podujatie účel (pre koho) Zodp. zamestnanec 

14.10. Kultúrne vystúpenie pre Úcta k starším Falátová, Cibuľová 
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dôchodcov 

15.2. Karneval 

 

Súťaž o najkrajšiu masku, 

zábavné popoludnie pri hudbe 

Falátová, Cibuľová 

28.3. Súťaž O najkrajšiu 

ilustráciu 

Vyhodnotenie súťaže v knižnici 

pre deti  školského veku  (1.- 9. 

roč.) 

Falátová, Cibuľová 

Apríl - 

máj 

Jazda zručnosti  

( podľa počasia ) 

Súťaž  pre žiakov mladšieho 

školského veku 1.-4. ročník v 

bicyklovaní 

Falátová, Cibuľová 

Apríl -

máj 

Turistický pochod na 

Petránky  

( podľa plánu SZT) 

Otvorenie 100 jarných km – zraz 

turistov 

Falátová, Šamajová 

10.5. Deň matiek Mama je najväčší dar – Kultúrne 

vystúpenie členov ZÚ 

Vyhodnotenie výtvarnej  súťaže 

Moja mama 

Falátová, Cibuľová 

 

Falátová, Muziková, 

Cibuľová 

30.5. MDD- atletická súťaž 

Hľadáme rekordy 

Súťaž  detí v atletických 

disciplínach 

Falátová, Pukalík, 

Cibuľová 

21.6. Deň otcov  Športovo – zábavné podujatie pre 

deti a ich rodičov 

Falátová, Pukalík, 

Marčan, Cibuľová,  

 

 

6.7   Prázdninová činnosť 

P. č.  Prázdniny Dátum Činnosť - podujatie Zodp. zamestnanec 

1. Jesenné 30. 10. Výstava lampiónov    Falátová, Muziková 

2. Zimné 25.12. – 31.12. Športové aktivity podľa záujmu 

detí ( futbal, florbal, stolný 

tenis, volejbal,.... 

Futbalový turnaj 

Falátová,Pukalík, 

Marčan, Budoš  

 

4. Jarné 16.- 20.2. Súťaž Onajkrajšieho snehuliaka 

 

Aktivity podľa záujmu 

a návrhu detí ( turnaj vo 

Falátová, Muziková 

 

Falátová, Marčan,  

Pukalík, Cibuľová 
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florbale, vybíjaná dievčat 

 

5. Veľkonočné 29.3. Maľovanie kraslíc, aranžovanie Falátová 

6.  Letné Júl, august Folklórny festival v obci – 

kultúrne vystúpenie súborov 

CVČ 

Futbalový turnaj žiakov so 

susednými obcami 

Falátová, Cibuľová 

 

Falátová,Pukalík, 

Marčan 

   Aktivity podľa záujmu a 

návrhu detí 

Falátová + školský 

parlament 

 

Plán letnej činnosti doplníme v mesiaci apríl 2016 podľa podmienok vo 

financovaní.  

Zamestnanci, deti, žiaci, mládež, návštevníci CVČ, rodičia, verejnosť sú 

o činnosti CVČ informovaní prostredníctvom pracovných porád, násteniek, 

vývesiek, informačnej tabule, oznamov na budovách, rozhlasom, e-mailom, 

telefonicky alebo priamym kontaktom (podrobnejšie – „Informačný systém CVČ 

Ochodnica“ – príloha 8).   

Plán práce CVČ je otvoreným dokumentom a bude aktuálne doplňovaný podľa 

potrieb CVČ a záujmov detí, požiadaviek rodičov a obce. Úlohy vyplývajúce z 

plánu školy budú mesačne aktualizované, prípadne dopĺňané podľa požiadaviek 

a ponúk vyplývajúcich z pracovných porád CVČ. 

Od 1. januára 2013 sú všetky podujatia prispôsobené financovaniu. 

 

 Prílohy: 
1. Rozvrh týždennej činnosti 

2. Plán porád 

3. Rokovací poriadok 

4. Koncepčný zámer rozvoja CVČ Ochodnica 

5. Zoznam škôl/školských zariadení a iných organizácií, s ktorými spolupracuje CVČ 

6. Manažment – oblasť riadenia CVČ Ochodnica 

7. Systém kontroly a hodnotenie v CVČ Ochodnica 

8.      Organizačná štruktúra  - v Organizačnom poriadku 

9.    Informačný systém CVČ Ochodnica 

      10.    Plány vedúcich ZÚ 

      11.    Prevádzkový poriadok 

      12.    Školský poriadok CVČ 

      13.    Štruktúra kariérových pozícií CVČ Ochodnica 

      14.    Miera výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov – súčasť  Vnútorného 

mzdového predpisu 

15 

.    Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov CVČ 
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