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1. Východiská a podklady
Legislatívny rámec pre vypracovanie Plánu práce Centra voľného času Kysucké Nové Mesto
na školský rok 2014/2015 (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
• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 6/2009 Z. z. zo dňa 15. 7. 2009 o o školskom klube
detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a
stredisku odbornej praxe.
• Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2014/2015.
• Koncepcia CVČ KNM.
• Výchovný program CVČ KNM.
• Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ KNM.
• Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých záujmových útvarov.
• Informácie o činnosti záujmových útvarov
• Ďalších podkladov:
• programové a organizačné zabezpečenie podujatí CVČ,
• vyhodnotenia z jednotlivých podujatí,
• analýza činnosti oddelení CVČ,
• plán kontrolnej činnosti.
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, Komenského ulica č.1163/40, Kysucké Nové Mesto (ďalej len CVČ)
je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie pre voľný čas detí a mládeže a ich rodičov.
Zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich
voľnom čase.
Plánovanie činnosti na školský rok 2014/2015 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.
Základným dokumentom, ktorým sa bude riadiť Centrum je Výchovný program školského
zariadenia.

1.1 Analýza činnosti centra voľného času v školskom roku 2013/2014
Garantom riadenia a realizácie aktivít žiakov vo voľnom čase je Centrum voľného času v
KNM /CVČ/ ( školské zariadenie s právnou subjektivitou). Má štyri oddelenia: oddelenie
estetiky, telovýchovy a športu, prírodovedy a spoločenskovedné oddelenie. Zahŕňa širokú
škálu činností zameranú jednak na priamu výchovnú prácu, t.j. pravidelnú činnosť v
záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov, jednak na príležitostnú
činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží alebo
exkurzií, ako aj prázdninovú činnosť formou stálych alebo putovných táborov, odborných či
praktických sústredení. V štyroch oddeleniach CVČ v rámci pravidelnej činnosti pracovalo
1455 detí v 207 záujmových útvaroch. CVČ pritom využívalo nielen vlastné priestory, ale aj
priestory v ZŠ Clementisova, ZŠ Dolinský potok, ZŠ Nábrežná, ZŠ Horný Vadičov, Strednej
priemyselnej školy, plaváreň v Čadci a Žiline, Domu dôchodcov v KNM, MsKŠS
v KNM, Mestskú športovú halu v KNM a Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých
KNM.
V sledovanom období v CVČ pracovalo množstvo záujmových útvarov, ktoré dosiahli celý
rad veľkých úspechov na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Môžeme konštatovať , že
záujem o aktivity CVČ naďalej pretrváva. K najzaujímavejším a najčastejšie navštevovaným
útvarom patrili: plavecký, futbalový, DREAMS, hádzaná, vareška, počítačový, rybársky,
chovateľský a útvary florbalu a turistické.
V školskom roku 2013/2014 CVČ poskytovalo aj záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích
poukazov financovaných MŠ SR pre 1319 žiakov základných a stredných škôl.
Pri organizovaní príležitostnej záujmovej činnosti pedagogickí zamestnanci vychádzali
z dlhoročných skúseností doplnenými novými nápadmi. Podľa vyhodnocovacej správy
zamestnanci CVČ počas roka uskutočnili 130 podujatí , na ktorých sa zúčastnilo
8 993 detí a mládeže.

Prehľad aktivít CVČ KNM v školskom roku 2013/2014
Oddelenia

Deti

Mládež

Dospelí

Spolu

S

N Počet
podujatí

Oddelenie estetiky
Oddelenie spoločenských vied
Oddelenie prírodovedy a techniky
Oddelenie telovýchovy a športu

1602
2373
782
2167

30
23
98
401

228
663
150
476

1860
3059
1030
3044

Sumár
6924
552
1784
8993
Ďalšie aktivity CVČ sú obsiahnuté vo vyhodnotení metodickej činnosti.
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2
1

3
5
0

32
24
30
44

4

8

130

CVČ v spolupráci s externými metodikmi predmetov a učiteľmi základných škôl.
organizačne zabezpečilo a uskutočnilo všetky okresné kolá predmetových olympiád.
CVČ ďalej organizačne pripravilo a uskutočnilo:
•

viackolovú okresnú súťaž Rastliny a zvieratá našich lesov

•

okresné súťaže: Prednes poézie a prózy, Rozprávkové vretienko, Pytagoriáda, Európa
v škole, Slávik Slovenska, predmetové olympiáda – matematická olympiáda,
chemická olympiáda, biologická olympiáda, fyzikálna olympiáda, olympiáda zo
slovenského jazyka, olympiáda v anglickom jazyku, atď.

•

prednášky pre diabetikov, besedy s kriminalistom, besedy o civilizačných chorobách

•

okresné súťaže v basketbale, volejbale, malom a veľkom futbale, v streľbe a stolnom
tenise ZŠ, SŠ, okresné súťaže Coca Cola a MC Donald cup vo futbale mladších
žiakov ZŠ ,v cezpoľnom behu, regionálne a okresné súťaže vo vybíjanej, regionálne
kolá vo veľkom futbale , v halovom futbale, hádzanej ZŠ a SŠ, v basketbale ZŠ,
krajské kolá v hádzanej ZŠ a SŠ, mestské súťaže v halovom futbale a cyklistickej
časovke do vrchu a Národnú cyklistickú súťaž A.Tkáča,

•

celoročný turnaj žiakov vo florbale a hádzanej, v ktorých boli zapojení členovia našich
záujmových útvarov

•

•
•
•
•

cyklus besied s dopravnou tematikou a dopravnú súťaž
turistické výstupy v horských oblastiach SR
deň otvorených dverí v keramike – viacdňové podujatie – pre stredoškolskú mládež,
rodičov i starých rodičov
exkurzie do Rakovej – chovný statok, INA KNM, kasárne Martin, diagnostický ústav
v Lietavskej Lúčke
detský karneval
Talenty 2014
podujatia ku Dňu Zeme
Miss zvieratko

•

Cesta rozprávkovým mestom pri príležitosti MDD

•

v rámci tuzemskej prázdninovej činnosti šesťdňový rekondičný pobyt diabetikov
v Kežmarských Žľaboch

•

pobytový tábor pre mladých cykloturistov v Mošovciach

•

dva týždenné prímestské tábory Túlavý autobus počas jarných i hlavných letných
prázdnin
a sústredenia pre deti pracujúce počas školského roka v záujmových
útvaroch / rybársky, keramika, tanečný /

•

v rámci zahraničnej prázdninovej činnosti tri liečebno-pobytové tábory v Chorvátsku
.

•

Všetky vyššie uvedené aktivity súvisia s príležitostnou záujmovou činnosťou.
Záujmová činnosť detí v mimo vyučovacom čase, je dôležitou súčasťou komplexnej

výchovy a vzdelávania žiakov. Na financovanie tejto činnosti štát prispieval formou
normatívov i prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Vzdelávací poukaz reprezentuje
osobitný ročný príspevok na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka, ktoré zabezpečujú
poskytovatelia záujmového vzdelávania. Základné školy vydali vzdelávacíe
poukazy, s pomocou ktorých sme realizovali záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkov
v CVČ KNM.
Rozsah záujmového vzdelávania poskytovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov je
najmenej 60 hodín v danom školskom roku.

Tabuľka vyhodnotenia vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie
v školskom roku 2013/2014
Škola
ZŠ Dolinský potok KNM
ZŠ Nábrežná KNM
ZŠ Clementisova KNM
Spolu ZŠ
CVČ KNM
Spolu

Počet
vydaných VP
330
584
570
1484

Počet
prijatých VP
239
338
443
1020
292
1312

%

1.2. Úlohy, ktoré vyplývajú z analýzy:
1. Skvalitniť ponuku nových aktivít príležitostnej záujmovej činnosti CVČ
Termín: trvalý

Zodp.: riaditeľ CVČ, pedagogickí zamestnanci

2. Skvalitniť materiálno-technické podmienky CVČ a jednotlivých záujmových útvarov
Termín: trvalý
3. Riešiť priestorové podmienky CVČ
termín: trvalý

Zodp.: riaditeľ CVČ

Zodp. riaditeľ CVČ

4. Pripravovať atraktívnu ponuku činností záujmových útvarov.
termín: trvalý
Zodp. pedagogickí zamestnanci

2. Hlavné úlohy a smery CVČ KNM v školskom roku 2014/2015
V školskom roku 2014/2015 Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste po
dohode so zriaďovateľom Mestom Kysucké Nové Mesto sa rozhodlo pokračovať v zastrešovaní
celej mimoškolskej činnosti základných a stredných škôl v našom meste. Z radov pedagógov ,
trénerov a dobrovoľných spolupracovníkov sme s malými zmenami vytvorili tím zamestnancov,
ktorí sú ochotní venovať sa v čase mimo vyučovania deťom a mládeži.
Naďalej pretrváva ťažká situácia pre centrá voľného času. Prechádzajú veľmi ťažkým
obdobím, hoci sú jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie starostlivosti spoločnosti o deti
a mládež v ich voľnom čase. V súlade so Zákonom NR SR č. 245/2008Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o centrách voľného času a POP na
tento školský rok a vychádzajúc z kampane štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Centrá
vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovnovzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, mládeže a rodičov. Centrum voľného
času vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú
a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských
prázdnin.
Centrá voľného času pracujú s deťmi a mládežou do 30 rokov. Túto činnosť realizujú formou
pravidelnej záujmovej činnosti a príležitostnej záujmovej činnosti. Pravidelná záujmová činnosť
v našom centre sa delí na oblasti: prírodovednú, spoločenské vedy, estetiku, techniku,
telovýchovu a šport. Deti sa stretávajú pravidelne a svoju činnosť realizujú v záujmových
útvaroch, spravidla jedenkrát týždenne.
Príležitostná záujmová činnosť sa realizuje organizovaním súťaží, olympiád, prehliadok,
besied, vychádzok, sústredení a pod. Súťaže žiakov sa budú uskutočňovať podľa Smernice MŠ
SR č. 537/2007 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ.
Finančné prostriedky na súťaže žiakov sa rozpočtujú v kapitole MŠ SR. KŠÚ v Žiline organizuje,
koordinuje a zabezpečuje prostredníctvom nášho centra voľného času obvodové a krajské kolá
predmetových olympiád a športových súťaží.
K príležitostnej záujmovej činnosti patrí aj organizovanie jarných, zimných a letných táborov,
ktoré sa delia na domáce, zahraničné, stále, putovné alebo prímestské.
Pri tvorbe plánu činnosti sme vychádzali zo skúseností, ktoré sme získali v minulosti.
Pracovný kolektív interných pracovníkov je stabilizovaný, každý z nich má niekoľkoročné
pracovné skúsenosti v tejto oblasti. Aj kolektív externých zamestnancov sa stabilizoval a formou
rôznych kurzov a štúdiom dostupnej literatúry si neustále rozširuje svoje vedomosti a schopnosti,
ktoré následne odovzdáva mladej generácii. Tým sa umožňuje, aby pravidelná záujmová činnosť
bola rôznorodá a zasahovala do širokej záujmovej oblasti.
V zmysle pnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 sa v našom zariadení
zameriame na:
- šírenie povedomia o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
- zamerať školskú politiku a prax na otázky antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania
s každou ľudskou bytosťou,
- sprístupniť našu činnosť aj pre deti s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia inovatívnymi

alternatívnymi formami a metódami,
- zabezpečovať zmysluplné trávenie voľného času pre osoby so zdravotným postihnutím,
- participovať na napĺňaní jednotlivých článkov Dohovoru o právach dieťaťa v súlade
s Národným akčným plánom pre deti a Národnou stratégiou na ochranu detí pred násilím.
V školskom roku 2014/2015 budeme zastrešovať celú mimoškolskú činnosť nášho mesta
v spolupráci so Základnými školami Clementisova, Nábrežná a Dolinský potok v Kysuckom
Novom Meste.
Počet členov organizovaných v záujmových útvaroch v tomto školskom roku je 1455, skvalitnilo
sa materiálne vybavenie ZÚ a činnosť sa stala pestrejšou a zaujímavejšou.

2.1.Hlavné smery
- výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňovať v súlade so súčasnými požiadavkami spoločnosti,
humanity a demokracie
- prispievať k utváraniu vlastností hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého
človeka
- zabezpečovať dôslednú realizáciu úloh z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR:
• Dieťa do centra voľného času prijímať na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
súčasťou ktorého je čestné vyhlásenie pre zber údajov . O prijatí dieťaťa do centra voľného
času vydávať rozhodnutia v zmysle § 5 ods. 6 vo väzbe na § 38 ods. 4 až 7 zákona č.
596/2003 Z. z.
• Využívať možnosti realizácie projektov v rámci komunitárneho programu Európskej únie
Mládež v akcii. V rámci Programov finančnej podpory detí a mládeže v SR na ďalšie roky
(programy ADAM), ktoré zabezpečuje odbor detí a mládeže MŠ SR si musíme počkať
• Podieľať sa na príprave a organizovaní olympiád a súťaží (centrum voľného času)
a spolupracovať s Okresným školským úradom v Žiline a ďalšími organizáciami pôsobiacimi
v oblasti rozvoja detí a mládeže
• Vytvárať podmienky na spoločné aktivity detí a rodičov vo voľnom čase najmä
organizovaním príležitostnej činnosti.
- 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 rómskych detí s ostatnou populáciou
- venovať pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom zdravotne,
zmyslovo a mentálne postihnutým
- venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu a ostatných prejavov
intolerancie
- v oblasti prevencie drogových závislostí zapájať sa do aktivít súvisiacich s touto
problematikou
- uskutočňovať besedy na školách 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 Mestským úradom v Kysuckom Novom Meste skvalitňovať environmentálne
cítenie žiakov základných a stredných škôl
- spolupracovať so Slovenským červeným krížom a s Požiarnou ochranou
- v súlade s Národným programom sa venovať telesnému a pohybovému rozvoju žiakov
- poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom
čase, školským zariadeniam a občianskym združeniam
- využívať pomoc IUVENTY pri organizovaní a príprave záujmových činností
- pracovníci CVČ sa budú priebežne zúčastňovať vzdelávania, ktoré organizuje metodickopedagogické centrum v Žiline
- spolupracovať s talentovanými deťmi a mládežou organizovaním súťaží, predmetových
olympiád, príležitostnej záujmovej činnosti, naďalej spolupracovať so sociálnymi ústavmi
a špeciálnymi školami
- 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, spracovávať projekty
z rôznych grantových programov
- spolupracovať s občianskymi združeniami nášho mesta
- skvalitniť materiálne a technické vybavenie CVČ

2.2 Hlavné úlohy a ciele v školskom roku 2014/2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spracovať plán práce centra voľného času
vypracovať jednotlivé plány oddelení
vytvárať nové formy spolupráce s miestnou samosprávou
vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
problematikou voľného času detí a mládeže v meste
realizovať programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred
sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov
propagovať a zabezpečiť pravidelnú činnosť záujmových útvarov
vypracovať plány jednotlivých záujmových útvarov, realizovať školenia o bezpečnosti
pri práci a vnútorný poriadok CVČ v útvaroch
neustále hľadať možnosti získavania finančných prostriedkov od sponzorov
spracovávaním projektov získavať financie
zabezpečiť kvalitnú prázdninovú činnosť pre deti a mládež počas celého školského roka
skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov
spolupracovať s občianskym združením POHODA 1 pri získavaní grantov
organizačne a odborne na vysokej úrovni zabezpečiť obvodové kolá predmetových
olympiád a športových súťaží
využívať vzdelávacie poukazy ako bonusový systém finančnej podpory
neformálne vzdelávanie detí a mládeže
úzka spolupráca s Okresným školským úradom v Žiline pri organizovaní predmetových

•
•
•
•

olympiád a športových súťaží základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných
škôl, organizovať okresné a krajské kolá týchto súťaží
realizovať projekty v rámci komunitárneho programu EU Mládež v akcii
realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a posilniť
výchovu detí a mládeže k zdravému životnému štýlu
podporovať činnosť športových krúžkov a zvýšiť počet detí a mládeže v pohybových
aktivitách v prírode
realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity

3. Organizačná štruktúra CVČ
ZAMESTNANCI:
A/ interní:
Riaditeľ:

Mgr. Kamila Bendová

Zamestnanci:

Anna Behúňová
Daniela Kafčáková
Mária Klušáková
Janka Pavlusíková
Andrea Ochodničanová
Zuzana Trubanová

Záujmové útvary podľa oddelení:
interní zamestnanci
EST
EST
EST
EST
EST
EST
SPOLV
SPOLV
SPOLV
SPOLV
TECH
TUR
TUR
TUR
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ

Folklórny
Keramika I
Keramika II
Maliarik
Zručné dievča I
Zručné dievča II
Klbko
Vareška I
Vareška II
Vareška III
Internet hrou
Strelecký I
Strelecký II
Turistický I
Rybičky I
Rybičky II
Rybičky III
Volejbal

Pavlusíková
Klušáková
Klušáková
Klušáková
Klušáková
Klušáková
Kafčáková
Kafčáková
Kafčáková
Kafčáková
Pavlusíková
Behúňová
Behúňová
Birošíková
Klušáková
Pavlusíková
Behúňová
Pavlusíková

Jana
Mária
Mária
Mária
Mária
Mária
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Jana
Anna
Anna
Mária
Mária
Jana
Anna
Jana

vedúca oddelenia TVŠ
vedúca oddelenia spol. vied
vedúca oddelenia estetiky
vedúca oddelenia prírodovedy
hospodársky pracovník
prevádzkový zamestnanec

TVŠ
TVŠ
TVŠ

Žabky I
Žabky II
Žabky III

Kafčáková
Daniela
Ochodničanová Andrea
Bendová
Kamila

externí zamestnanci:
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST
JAZ
JAZ
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Dreams Mažoretky I
Dreams Mažoretky II
Dreams Mažoretky III
Hra na gitaru
Môj šikovníček
Nábrežníček I
Nábrežníček II
Nábrežníček III
Nábrežníček IV
Pieskovanie I
Pieskovanie II
Tvorivé dielne I
Tvorivé dielne II
Tvorivý
Slovenský jazyk I
Slovenský jazyk II
Hravá matematika
Matematika hrou
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Mladý rybár

Ďuranová
Chupáčová
Cimlová
Králik
Podoláková
Jakubíková
Koptáková
Koptáková
Jakubíková
Čuboňová
Čuboňová
Kantoríková
Kantoríková
Birošíková
Podkonická
Podkonická
Koňušíková
Mlynaričová
Janek
Janek
Ševčík
Jaššo

PR

Mladý zoológ
Zaujímavá
matematika
Divadelný I
Divadelný II
Kreatívne pečenie
Pátrači I
Pátrači II
Pátrači III
Redakčný
Záškolák
Internet hrou
Počítačový
Malý turista
Turistický I
Turistický II
Turistický III
Atletika
Cykloturistický
Fitloptyroztlieskavačky
Florbal I

Bobáková

Edita
Laura
Kristína
Juraj
Daniela
Katarína
Štefánia
Štefánia
Katarína
Emília
Emília
Vilma
Vilma
Mária
Silvia
Silvia
Lenka
Katarína
Július
Július
Ľubomír
Dušan
Zuzana
MVDr.

Pakancová
Kubalíková
Kubalíková
Sládeková
Malíková
Škoríková
Líšková
Halúsková
Čepelová
Pavlusíková
Kantoríková
Vlčková
Birošíková
Galgaňáková
Vaňková
Slivka
Minarovič

Sylvia
Monika
Monika
Zuzana
Slávka
Lenka
Jarmila
Katarína
Daniela
Jana
Vilma
Eva
Mária
Drahomíra
Janka
Milan
Roman

Bukovská
Vlček

Soňa
Michal

PR
SPOLV
SPOLV
SPOLV
SPOLV
SPOLV
SPOLV
SPOLV
SPOLV
TECH
TECH
TUR
TUR
TUR
TUR
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ

TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ
TVŠ

Florbal II
Florbal III
Florbal IV
Florbal V
Futbalový I
Futbalový II
Futbalový III
Futbalový IV
Futbalový V
Hádzaná I
Hádzaná II
JUDO
Loptové hry I
Loptové hry II
Plavecký I
Plavecký II
Plavecký III
Plavecký IV
Plavecký V
Plavecký VI
Plavecký VII
Rybičky IV
Stolný tenis I
Stolný tenis II
Šach a športové hry
Športové hry I
Športové hry II
Športovo-turistický
Športový
Tenis
Žabky IV
Žabky V

Vlček
Bandura
Jurkovič
Vlček
Ilovská
Bandura
Čuboňová
Jurkovič
Trúchla
Kubala
Kubala
Peteja
Múčková
Maráčková
Bandura
Bandura
Trúchla
Trúchla
Vlčková
Bukovská
Čepelová
Regec
Káčeriková
Ševec
Ševčík
Jakubík
Kavacká
Ponechalová
Bukovská
Jakubík
Vendrinský
Vojsovičová

Michal
Daniel
Ivan
Michal
Margita
Daniel
Emília
Ivan
Helena
Pavol
Pavol
Ján
Zuzana
Dannka
Daniel
Daniel
Helena
Helena
Eva
Soňa
Daniela
Tomáš
Michaela
Igor
Ľubomír
Jozef
Alena
Lenka
Soňa
Jozef
Ladislav
Zuzana

Pravidelná záujmová činnosť
V školskom roku 2014/2015 sme otvorili činnosť v 105 záujmových útvaroch, do ktorých sa
prihlásilo 1258 detí a mládeže. Jednotlivé záujmové útvary vedú skúsení pedagogickí a odborní
pracovníci. Členovia záujmových útvarov sa stretávajú spravidla 1 x týždenne. Pretože centrum
voľného času má sústavne nevyhovujúce priestorové podmienky, využívame na činnosť našich
krúžkov priestory ZŠ Nábrežná, Clementisova, Dolinský potok, Spojená škola, Domu kultúry
KNM, športovej haly, kino Kysuca, PZ Horný Vadičov, plaváreň v Čadci a Žiline.

Počet ZÚ : 105

1258 detí a mládeže

4. Servisná a metodická činnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

príprava podujatí, OZ akcií a plány
pomoc ZŠ pri organizovaní podujatí
servisná činnosť pri nácviku vystúpení
spolupráca s Domom kultúry v KNM
organizácia olympiád a súťaží v spolupráci s nadriadenými orgánmi
prednášková činnosť na ZŠ
metodická pomoc pri organizovaní letnej činnosti
spolupráca so špeciálnou ZŠ a Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v KNM
spolupráca s diabetologickou poradňou v Žiline
spolupráca s občianskym združením Pohoda 1 a SAŠŠ
zabezpečovanie sponzorských príspevkov na činnosť
spolupráca s predmetovými komisiami
spolupráca s externými a dobrovoľnými spolupracovníkmi

5. Príležitostná záujmová činnosť
Mesiac

Podujatie

Zodpovedný

September

Cezpoľný beh- ZŠ, SŠ
Otvorenie krúžkovej činnosti
Diabetici v Bratislave

Behúňová
všetci
Pavlusíková

Október

Deň chôdze
Turistická vychádzka na Roháče
Šarkaniáda – pre MŚ a ZŠ
Šarkaniáda
Prednášky „Civilizačné choroby“- 3x
Policajti medzi prvákmi
Chránené Kysuce - exkurzia
Jesenné prázdniny vo vode DK
Mestská šarkaniáda
Halloweenska partička v CVČ
Vystúpenie FK v domove seniorov

Behúňová
Behúňová
Kafčáková
Kafčáková
Pavlusíková
Kafčáková
Pavlusíková
Klušáková
Kafčáková
Klušáková
Pavlusíková

November

Príroda okolo nás
OK Florbal stredných škôl
OK Futsal SŠ
OK Streľba zo vzduchovky

Pavlusíková
Behúňová
Behúňová
Behúňová

Mestskí policajti medzi deťmi
Keramická dielnička 3x
OK Bedminton

Kafčáková
Klušáková
Behúňová

December

OK olympiáda z JS a L
Mikuláš na školách a v ÚSS
Mikuláš pre DIA deti
ZENIT – krajské kolo
Pečenie medovníkov so seniormi
Pečieme medovníčky v CVČ
Šach Junior verzus senior
Súťaž o vianočného kapra
Návšteva skanzenu v Rožnove
Zóna bez peňazí
Vianočný turnaj v halovom futbale
My sme malí koledníci
Vianoce v meste
Halový futbal najmladších žiakov
Vianočný turnaj vo vybíjanej
Vianočný zvonček
Vianoce v CVČ 2x
Prednášky o ochrane prírody 2x

Kafčáková
Kafčáková
Pavlusíková
Bendová
Kafčáková
Kafčáková
Behúňová
Pavlusíková
Kafčáková
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Behúňová
Behúňová
Klušáková
Klušáková
Pavlusíková

Január

Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda z anglického jazyka
Šaliansky Maťko – OK
Čarovné vecičky – tvorivé dielne
Matematická olympiáda – 5. a 9.
Informatika SŠ – Krajské kolo
OK v basketbale ZŠ, SŠ
OK – stolný tenis ZŠ a SŠ
Kvalifikácia – basketbal ZŠ
I. kolo florbalovej ligy ml.žiakov
Počítač môj pomocník
Civilizačné choroby
Šaliansky Maťko

Kafčáková
Kafčáková
Klušáková
Klušáková
Kafčáková
Bendová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Klušáková

Február

Geografická olympiáda
Karneval pre najmenších
Dejepisná olympiáda
Európa v škole - výtv. a lit. časť
OK Florbal ZŠ
Skryté talenty – deň otvorených dverí
v keramike – 2x
Planetárium, aquapark TT, Žiar n/Hronom

Pavlusíková
Kafčáková
Kafčáková
Klušáková
Behúňová
Klušáková
Pavlusíková

Rozprávkové vretienko
Jarný prímestský tábor – 5 dní
Poznám svoje telo?
Rastliny a zvieratá našich lesov
OK Basketbal SŠ
OK Hádzaná ZŠ a SŠ
OK v šachu ZŠ a SŠ
Jar je tu

Klušáková
Klušáková
Pavlusíková
Pavlusíková
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Klušáková

Marec

II. kolo florbalovej ligy ml. žiakov
OK Volejbal ZŠ, SŠ
OK Vybíjaná ZŠ
Diagnostický ústav Liet. Lúčka
Beseda so psychológom
Je tu jar – exkurzia Raková
Je tu jar – exkurzia Raková
Sklenená krása
OK fyzikálnej olympiády
Veľká noc v CVČ
Pytagoriáda P3, P4, P5
Pytagoriáda P6, P7, P8
OK chemická olympiáda
Tradície a zvyky na Dolných Kysuciach

Behúňová
Behúňová
Behúňová
Kafčáková
Kafčáková
Klušáková
Klušáková
Klušáková
Pavlusíková
Klušáková
Klušáková
Klušáková
Pavlusíková
Pavlusíková

Apríl

Malý futbal ch+d Dôvera
Sklenená krása 2x
Deň Zeme
Škôlkari v keramickej dielničke
OK Futbal SŠ
KK Hádzaná ZŠ a SŠ
Deň Zeme – maľovanie na chodník
Krása slova – umelecký prednes
OK Jednota futbal ZŠ
Exkurzia INA Kysuca
Exkurzia INA Kysuca
Matematická olympiáda 6.- 8. roč.
Biologická olympiáda kat. E
Civilizačné ochorenia
III. kolo florbalovej ligy ml.žiakov

Behúňová
Klušáková
Pavlusíková
Klušáková
Behúňová
Behúňová
Kafčáková
Klušáková
Behúňová
Kafčáková
Kafčáková
Kafčáková
Pavlusíková
Pavlusíková
Behúňová

Máj

Miss zvieratko
Poznávací zájazd Kysuce
Rastliny a zvieratá III. kolo
Zájazd do Oswiecimu
III. kolo Rastliny a zvieratá

Pavlusíková
Pavlusíková
Pavlusíková
Klušáková
Pavlusíková

Jún

Kasárne Martin
Vychádzka pre turistov
Slávik Slovenska 2015
Malý futbal CH a D

Kafčáková
Kafčáková
Klušáková
Behúňová

Cesta rozprávkovým mestom
Rybárske sústredenie /3 dni/
Talenty 2015
Záver florbalovej ligy ml. žiakov
Atletika ZŠ, SŠ
Malá detská olympiáda

Kafčáková
Pavlusíková
Klušáková
Behúňová
Behúňová
Behúňová

6. Prázdninová činnosť
Jesenné prázdniny

výlet členov ZÚ v Dolnom Kubíne
Helloween v CVČ

Klušáková
Klušáková

Jarné prázdniny

prímestský tábor – 5 dní

Klušáková

Letná prázdninová činnosť
1. Letný tábor Mošovce
2. Prímestský tábor I
3. Tábor mladých diabetikov
4. Prímestský tábor II
5. Letný tábor Chorvátsko I
6. Letný tábor Chorvátsko II.
7. Letný tábor Chorvátsko III.

júl
júl
júl
august
júl
júl – august
august

8 dní
5 dní
10 dní
5 dní
21 dní
22 dní
15 dní

Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Behúňová
Bendová
Vlčáková
Kafčáková

Plán letnej činnosti bude aktualizovaný v mesiaci apríl 2015. Počas prázdnin zamestnanci
CVČ musia odpracovať minimálne 15 dní počas celého školského roku . O prázdninovú činnosť
v našom zariadení je zo strany rodičov aj detí veľký záujem. Aby sme aspoň čiastočne uspokojili
záujemcov, pri organizovaní prázdninovej činnosti nám pomáhajú aj dobrovoľní pedagogickí
pracovníci, ktorí pracujú bez nároku na mzdu.
V tomto roku budeme organizovať tábor mladých diabetikov v spolupráci s detskou
diabetologickou ambulanciou v Žiline. Pri zabezpečovaní tábora nám bude pomáhať lekárka
a dve zdravotné sestry, ktoré budú mať na starosti zdravotný stav diabetických detí.

7. Edičná činnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•

propagácia činnosti v regionálnej, okresnej a mestskej tlači
propagácia podujatí na webových stránkach CVČ a mesta
výroba pútačov a plagátov
spracovávanie výsledkových listín
spracovanie organizačného zabezpečenia každého podujatia
vyhodnotenie podujatí
plány oddelení, CVČ a krúžkov
kronika
agenda oddelení a celého zariadenia

8. Organizačná činnosť
• nábor do záujmových útvarov a na podujatia
• spolupráca s domovom dôchodcov
• knižnica
• klub dôchodcov
• Kysucké osvetové stredisko
• mestská polícia
• príprava na podujatia a záujmové krúžky
• spolupráca so Zväzom diabetikov
• spolupráca s rybárskym zväzom
• spolupráca s radou školského zariadenia
• zhotovovanie učebných pomôcok
- vypracovanie projektov podporujúce činnosť deti a mládeže
• získavanie sponzorských príspevkov na činnosť
• spolupráca so ZŠ a SŠ obvodu KNM
• spolupráca s rodičmi
• spolupráca s Mestom Kysucké Nové Mesto
• Vojenský útvar Martin
• spolupráca s inštitúciami v meste
• Diabetologická ambulancia Žilina
• MsKŠS KNM
• INA Kysucké Nové Mesto
• ZANADO Kysucké Nové Mesto

9. Ostatná činnosť

•
•
•

bezpečnostný technik
predseda inventarizačnej komisie
člen inventarizačnej komisie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

požiarny technik
predseda rady školského zariadenia
predseda mestskej školskej rady
predseda odborového zväzu
spolupráca s metodikmi
spolupráca so SAŠS
čistiace prostriedky
kancelárske potreby
nákup materiálu pre CVČ
spolupráca s OÚ odborom školstva v Žiline
administratívne práce
nástenkár, výzdoba CVČ

Pavlusíková
Kafčáková
Ochodničanová
Pavlusíková
Behúňová
Kafčáková
Kafčáková
Pavlusíková
všetci
Behúňová
Kafčáková
Klušáková
Bendová, Ochodničanová
Bendová
Ochodničanová
Klušáková

10. Organizácia školského roka, riadiaca práca
1. Prvý polrok školského roka 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014, vyučovanie začína
v pondelok 2. septembra 2014 a končí sa 30. januára 2015.
2. Druhý polrok sa začína 2. februára 2015, vyučovanie sa začína 4. februára 2015 a končí 30.
júna 2015.

3. Prehľad termínov prázdnin

Prázdniny
jesenné

vianočné

polročné

Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin

29. október 2014
(streda)

Termín prázdnin

30. október –
31.október 2014

19. december 2014 22. december 2014
(piatok)
– 7. január 2015

30.január 2015
(piatok)

2. február 2015
(pondelok)

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

3. november 2014
(pondelok)
8. január 2014
(štvrtok)
3. február 2014
(utorok)

jarné

Žilinský kraj

13. február 2015
(piatok)
1. apríl 2015
(streda)

veľkonočné

30. jún 2014
(utorok)

letné

16.–20. február
2015

23. február 2015
(pondelok)
8. apríl 2015
(streda)

2.– 7. apríl 2015

1. júl 2015–
31. august 2015

2. september 2015
(streda)

Plány prázdninových podujatí pripraviť minimálne s mesačným predstihom.
Plán letnej činnosti:
- do 15.5.2015
Zodp.: riaditeľ CVČ
4. Vyhodnotenie činnosti spracovať:
- do 15.9. 2015
Zodp.: riaditeľ CVČ
5. Pedagogické rady:
September 2015 –

Vyhodnotenie činnosti CVČ za šk. rok 2014/2015
Plán práce CVČ na školský rok 2015/2016
Plány jednotlivých oddelení
Príprava voľby rady školského zariadenia

Február 2015 –

Hodnotenie činnosti za I. polrok 2014/2015
Príprava činnosti počas letných prázdnin
Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny

Jún 2015 –

Vyhodnotenie činnosti oddelení za celý školský rok 2014/2015
Analýza činnosti a námety na činnosť v budúcom školskom roku.
Príprava koncepcie na školský rok 2015/2016

Minimálne jedenkrát mesačne pracovné porady.
6. Kontrolná činnosť:
Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pracovníkmi CVČ, kontrolná činnosť na

záujmových útvaroch
7. Pracovná doba: pružná v rozsahu od 7,30 – 18,30 hod.
8. Na prvých stretnutiach členov záujmových útvarov oboznámiť s BOZP /zápis v triednej knihe/.
9. Výkazy o práci externých pracovníkov odovzdať vždy posledný deň v mesiaci.
10. Týždenné plány práce odovzdať v pondelok do 9,00 hod.
11. Rozvrh hodín ZÚ
12. Činnosť ZÚ začína 16.9.2014 a končí 30.5.2015

Mgr. Kamila Bendová
riaditeľ CVČ

Plán činnosti prerokovaný na pedagogickej rade dňa 11.9.2014

Mgr. Kamila Bendová
riaditeľ CVČ

Plán činnosti centra voľného času prerokovaný na zasadnutí Rady školského zariadenia dňa
17.9.2014
.

Daniela Kafčáková
predseda rady šk. zariadenia

