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PLÁN ČINNOSTI
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Schvaľuje:
Mgr. Janka Pavlusíková
poverená riadením CVČ

1. Východiská a podklady
Legislatívny rámec pre vypracovanie Plánu práce Centra voľného času Kysucké Nové Mesto
na školský rok 2021/2022
(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. 306/2009 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.
 Zákon č. 138/2019 Z.z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.








Sprievodca školským rokom 2021/2022.
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
 Koncepcia environmentálnej výchovy

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným formám intolerancie
Centrum voľného času, Komenského 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 2021/2022 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 2020/2021
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 pracuje 1 277 detí v 98
záujmových útvaroch. Do 12.10.2020 CVČ využívalo nielen vlastné priestory, ale aj priestory
v ZŠ Clementisova, ZŠ Dolinský potok, ZŠ Nábrežná, SPŠ IT KNM , SOŠ strojníckej v KNM,
MsKaŠS v KNM, Športovej haly v KNM a plavárne v Čadci a Žiline. Do 12.10.2020 CVČ KNM
poskytovalo činnosť v 98 záujmových útvaroch. Od 12.10 rozhodnutím MŠVVaŠ SR bolo
mimoriadne prerušená prevádzka CVČ v SR z dôvodu pandémie Covid 19.
Od 12.10.2020 vedúci záujmových krúžkov začali realizovať svoju činnosť distančnou
formou. Interní pedagogickí zamestnanci od 19.10.2020 začali vykonávať priamu výchovnú
činnosť v školskom klube na elokovanom pracovisku ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto a ZŠ
Clementisova Kysucké Nové Mesto. Konkrétne: Mgr. Janka Pavlusíková, Daniela Kafčáková
v ŠKD Nábrežná, Mgr. Edita Ďuranová a Anna Behúňová v ŠKD Clementisova KNM.
V školskom roku 2020/2021 CVČ poskytovalo záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích
poukazov financovaných MŠ SR pre 1104 žiakov základných škôl.
Základné školy vydali 1 366 vzdelávacích poukazov.
Prehľad aktivít CVČ KNM v školskom roku 2020/2021
V tomto školskom CVČ neorganizovalo hromadné podujatia.
Pri zabezpečovaní predmetových olympiád a postupových súťaží CVČ intenzívne
spolupracuje s Okresným úradom v Žiline, odborom školstva, menovite s Mgr. Emíliou
Berzákovou, Ing. Annou Trauerovou. Predmetové olympiády, krajské súťaže sa konali
dištančnou formou.
Centrum voľného času je zariadenie mesta. Vedenie mesta ako aj zamestnanci mestského
úradu odboru školstva a financií CVČ ochotne pomáhajú pri riešení aktuálnych problémov
CVČ má veľmi dobrú spoluprácu aj s firmou Schaeffler Kysuce s.r.o., ktorá finančne podporuje
letné tábory Schaeffler, aj príležitostnú činnosť. V školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnila
najväčšia akcia školského zariadenia Cesta rozprávkovým lesom a TAKTIC Týždeň aktivít
centier voľného času z dôvodu pandémie Covid 19.

Prehľad podujatí
- Mikuláš medzi deťmi – v MŠ Litovelská, po triedach
- Vedúca oddelenia estetiky – Edita Ďuranová pripravila celý rad online súťaží a deti,
ktoré sa do nich prihlásili a zvíťazili sme odmenili vecnými cenami, ktoré si vyzdvihli
v našom zariadení.
- ZÚ folklórne spievanky Janka Pavlusíková zorganizovala vianočný koncert pre rádio
Regina „Hrajte že mi hrajte“ , kde sa členovia krúžku zúčastnili nahrávky v kostole
v Banskej Bystrici a na youtube.
Okresné kolá:
Predmetové olympiády a postupové súťaže:
- Predmetové olympiády a postupové súťaže sa konajú dištančnou formou. CVČ
organizačne v spolupráci s OU v Žiline zabezpečilo:
- Technická olympiáda, Olympiáda v SJaL, DO, Biologická olympiáda C, Olympiáda
AJ a NJ
- Matematická olympiáda Z5 a Z9 - 24 žiakov.
- Matematická olympiáda Z6,Z7,Z8 – 34 žiakov, 4 dospelí /3 členovia komisie/
- Fyzikálna olympiáda – 3 žiaci, 3 dospelí / 2 členovia komisie/
- Chemická olympiáda – 2 žiaci, 3 dospelí / 2 členovia komisie/
- Prezenčne sa uskutočnil Hviezdoslav Kubín - 16 účinkujúcich, 4 dospelí /3 členovia
komisie/
Krajské kolá:
Organizačne sme zabezpečili aj v tomto školskom roku krajské kolá súťaží a olympiád
dištančnou formou, ktorá je organizačne oproti prezenčnej oveľa náročnejšia. S touto formou sme
sa stretli počas našej existencie prvýkrát a zistili sme, že niektoré problémy a pripomienky, ktoré
sa počas súťaže vyskytovali sa pri klasickej súťaži dali vyriešiť hneď v komisii. Pri online súťaži
je všetko časovo náročnejšie a zdĺhavejšie, čo sa ukázalo aj pri krajských kolách, kde niektorí
súťažiaci spolu s pedagógmi, ktorí ich pripravovali, nezvládli.
Zenit v programovaní SŠ
25.11.2020
Zenit v programovaní kat. A,B SŠ
26.11.2020
Biologická olympiáda kat. E – kategória Botanika
kategória Geológia
kategória Zoológia

10 študentov
27 študentov
14 žiakov
6 žiakov
16 žiakov

Prázdninová činnosť:
S prípravou prázdninovej činnosti sme začali už v mesiaci máj, pretože zo strany rodičov a detí
sme sa stretli s veľkým záujmom o vyplnenie programu počas letných prázdnin. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli naplánovať viac táborov s dennou dochádzkou ako v minulosti. Rodičia našu
ponuku v rekordne krátkom čase zaplnili.
Po ukončení letných prázdnin sme mohli konštatovať, že letná činnosť sa nám vydarila, všetci
účastníci letných táborov boli spokojní s programom, ktorý zamestnanci pre deti pripravili . Deti
mohli po dlhom čase stráviť voľný čas v kolektívoch svojich starých i nových priateľov. Počas
aktivít sme prísne dodržiavali hygienické predpisy. Denne sme merali teplotu, dbali na

dezinfekciu rúk, priestorov a snažili sa vyhýbať kontaktu s cudzími. Môžeme s radosťou
konštatovať, že počas táborov sa nám deti nenakazili a zdravé sme ich vrátili rodičom.
Letné tábory:
Júl 2021

Termín
4.-9.7.2021

Názov tábora
Pobytový diabetický tábor

Počet
Zodpovedná
22 detí, 6 dospelí Mgr. Pavlusíková

5.-8.7.2021

Vodácko-turistický kurz

10 detí, 2 dospelí Mgr. Ševec

12.-16.7.2021

Letný tábor Mladých rybárov

15 detí, 3 dospelí Mgr. Pavlusíková

12.-16.7.2021

Letný tábor Túlavý autobus I. turnus

35 detí, 4 dospelí Behúňová

12.16.7.2021

Letný tábor Dreams Junior

14 detí, 2 dospelí Mgr. Ďuranová

16.-23.7.2021

Letná akadémia Technischool

30 detí, 8 dospelí Mgr. Bendová

19.-23.7.2021

Letný tábor Dreams Kadet

22 detí, 2 dospelí

Jurkovičová

Letná akadémia Technischool – prímestský tábor v spolupráci s firmou Schaeffler a SOŠsKNM.
August 2021
Termín
9.-13.8.2021
9.-13.8.2021
16.-20.8.2021
23.27.8.2021

Názov tábora
Letný tábor Túlavý autobus II.
turnus
Letná akadémia Mechatronika
Letný tábor Kreatívny svet
Letný tanečný tábor

Počet

Zodpovedná

35 detí, 4 dospelí
30 detí, 8 dospelí
14 detí, 2 dospelí
20 detí, 2 dospelí

Behúňová
Mgr. Bendová
Mgr. Ďuranová
Jurkovičová

Letná akadémia Mechatronika – prímestský tábor v spolupráci s firmou Schaeffler a SPŠ IT
KNM.
Tabuľka vyhodnotenia vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie v školskom roku
2020/2021
Škola

Počet

Počet

vydaných VP

prijatých VP

ZŠ Dolinský potok KNM

299

◘ 189

ZŠ Nábrežná KNM

653

◘ 214

ZŠ Clementisova KNM

414

◘ 281

Spolu ZŠ

1366

CVČ KNM

-

Spolu

684
*420
1104

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

Zodp.: riaditeľ CVČ, pedagogickí zamestnanci CVČ

2. Doplniť materiálno-technické vybavenie CVČ a v jednotlivých záujmových útvarov aj na
dištančné vzdelávanie
Termín: trvalý

Zodp.: riaditeľ CVČ

3. Zabezpečiť priestory na celoročnú činnosť
Termín: trvalý

Zodp. riaditeľ CVČ

4. Pripravovať atraktívnu ponuku činností záujmových útvarov.
Termín: trvalý

Zodp. pedagogickí zamestnanci CVČ

2. Hlavné úlohy a smery CVČ KNM v školskom roku 2021/2022
V školskom roku 2021/2022 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 pretrvávajúce problémy so šírením koronavírusu Covid 19.
Centrá voľného času patria k najvýznamnejších činiteľom 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) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva SR
č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného
času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a Sprievodcom školského roka
2021/2022 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. Činnosť záujmových útvarov, príležitostnú a rekreačnú činnosť propagujeme
a zviditeľňujeme prostredníctvom sociálnych sietí, vytváranie tvorivých, tanečných
videozáznamov na facebook, instagram, yotoube a v tlači.
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. 23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ.
Finančné prostriedky na súťaže žiakov sa rozpočtujú v kapitole MŠ SR. OÚ odbor školstva
v Žiline prezenčne organizuje, koordinuje a zabezpečuje prostredníctvom nášho centra voľného
času obvodové a krajské kolá predmetových olympiád a športových súťaží. Dištančne je priebeh
súťaží organizovaný IUVENTOU.
K príležitostnej záujmovej činnosti patrí aj organizovanie jarných, zimných a letných
táborov, ktoré sa delia na domáce, stále, putovné alebo prímestské.
Pri tvorbe plánu činnosti sme vychádzali zo skúseností, ktoré sme získali v minulosti.
Pracovný kolektív interných zamestnancov sa zmenil. Tri pracovníčky odišli do starobného
dôchodku a nahradili ich nové pracovné sily na oddelení estetiky a spoločenských vied. 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.
Situácia, ktorá neustále pretrváva v dôsledku Covid pandémie prinútila viesť záujmové útvary
dištančným spôsobom, kedy sa aj vedúci museli viac technicky vzdelávať a prispôsobovať. Tým
sa umožňuje, aby pravidelná záujmová činnosť bola rôznorodá a zasahovala do širokej záujmovej
oblasti.
Akčný plán prevencie obezity 2015 – 2025 vychádza z Národného programu
prevencie obezity. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru obezity populácie.
https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/NAPPO_2015-2025.pdf
Informácie

o zdrojoch

poznania

dát

Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním školákov v sociálnom
kontexte:
ttps://hbscslovakia.com/hbsc-slovensko-2021-2022/
Priority/odporúčania

a. Umožniť deťom využívať športoviská v areáli školy pred alebo po vyučovaní a počas
prestávok a podporovať deti a žiakov v aktívnom transporte do a zo školy a vytvárať
vhodné
podmienky
pre
odloženie
bicykla,
kolobežky
alebo
skateboardu.
b. Podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo
udržateľného správania.
c. Ak je v škole alebo v školskom zariadení v prevádzke automat alebo bufet, ktorý je
dostupný
deťom
a
žiakom,
Akčný
plán
prevencie
obezity
ukladá:
 obmedziť predaj nealkoholických sladených
nápojov,
 ponúkať sortiment tovaru, ktorý nemôžu tvoriť alkoholické nápoje, nápoje s pridaným
cukrom, nápoje s obsahom kofeínu, chinínu, energetické nápoje a tabakové výrobky,
 odstrániť akúkoľvek marketingovú podporu jedál s vysokým obsahom soli, tuku a cukru.
d. Školám a školským zariadeniam sa odporúča aktívne zapájať do Európskeho týždňa športu.
V školskom roku 2021/2022 budeme zastrešovať celú mimoškolskú činnosť nášho mesta
v spolupráci so Základnými školami Clementisova, Nábrežná a Dolinský potok v Kysuckom
Novom Meste.

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 zo Sprievodca školským rokom 2021/2022, ktorý
vydáva MŠVVaŠ SR:
 Dieťa do centra voľného času prijímať na základe novej písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, súčasťou ktorého je čestné vyhlásenie pre zber údajov a ustanovenie týkajúce sa
ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.) . 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 detí a mladých ľudí.
 Upevňovať a rozvíjať rozhľad a poznatky z nášho regiónu v oblasti folklóru a učiť
zachovávať jeho tradície.
 Vytvárať podmienky pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických
síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie a sebavýchovu.
 Zabezpečovať vhodné podmienky pre záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže
v priebehu celého školského 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, rasizmus 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 detí a realizovať programy podpory zdravia.
 V spolupráci s Mestským úradom v Kysuckom Novom Meste skvalitňovať environmentálne
cítenie detí a mládeže.
 Spolupracovať so Slovenským červeným krížom a Požiarnou ochranou.




V súlade s Národným programom sa venovať telesnému a pohybovému rozvoju detí.
Poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom
čase, školským zariadeniam a občianskym združeniam.
Využívať spoluprácu s IUVENTOU pri organizovaní a príprave predmetových olympiád
a postupových súťaží.
Spolupracovať s talentovanými deťmi a mládežou organizovaním súťaží, predmetových
olympiád, príležitostnej záujmovej činnosti.
Pripravovať zaujímavú činnosť pre telesne a zdravotne postihnutú mládež.
Eliminovať rizikové správanie detí, zamedziť šikanovanie v kolektíve (Smernica č.36/2018 MŠ SR)
Získavať finančné prostriedky pre vlastné aktivity od sponzorov, spracovávať projekty
z rôznych grantových programov.
Skvalitniť materiálne a technické vybavenie CVČ.









2.2 Hlavné úlohy a ciele v školskom roku 2021/2022
-

-

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 úradom, odborom školstva 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. Janka Pavlusíková, poverená riadením CVČ

Zamestnanci: Anna Behúňová
Mgr. Edita Ďuranová
Bianka Jurkovičová
Andrea Ochodničanová
Zuzana Trubanová

vedúca oddelenia TV
vedúca oddelenia estetiky
vedúca oddelenia spoločenských vied

hospodársky pracovník
prevádzkový zamestnanec

Záujmové útvary:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7

Názov
Atletika I
Atletika II
Dreams I
Dreams II
Dreams III
Dreams IV
Dreams V

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Erasmus klub
Filmový klub
Florbal I
Florbal II
Florbal III
Florbal IV
Florbal V
Florbal VI
Folklórne spievanky
Futbal, florbal
Hádzaná I
JUDO I
JUDO II
JUDO III
Keramika I
Keramika II
Klub kamarát I
Klub kamarát II

Vedúci krúžku
Nikola Štefundová
Petra Belešová
Mgr. Edita Ďuranová
Mgr. Edita Ďuranová
Mgr. Edita Ďuranová
Bianka Jurkovičová
Bianka Jurkovičová
Mgr. Jolana Kubišová
Madigárová
Mgr. Monika Mojtová
Mgr. Danka Maráčková
Mgr. Michal Vlček
Mgr. Michal Vlček
Martina Priečková
Mgr. Danka Maráčková
Martina Priečková
Mgr. Janka Pavlusíková
Mgr. Soňa Bukovská
Anna Behúňová
Ing. Stanislav Kuchár
Ing. Stanislav Kuchár
Ing. Stanislav Kuchár
Bc. Katarína Pridávková
Bc. Katarína Pridávková
Anna Behúňová
Anna Behúňová

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Klub kamarát III
Klub Kamarát IV
Matematický
Matematika hrou
Matematika okolo nás
Matematika v kocke a logické
hry I
Matematika v kocke a logické
hry II
Minibasketbal I
Minibasketbal II
Minihádzaná I
Minihádzaná II
Minihádzaná III
Minihádzaná IV
Mixáčik
Mladý rybár I
Mladý rybár II
Mladý zoológ I
Mladý zoológ I
Plavecký I
Plavecký II
Plavecký III
Plavecký IV
Plavecký V
Klub kamarát V
Klub kamarát VI
Počítačový I
Počítačový II
Počítačový III
Redakčný
Simsala-bim I
Simsala-bim II
Slovenčina hrou I
Slovenčina hrou II
Slovenčina na slovíčko
Stolný tenis
Strelecký
Stretnutie s hudbou I
Stretnutie s hudbou II
Šikovníček
Škola hrou

Mgr. Edita Ďuranová
Bianka Jurkovičová
Mgr. Alena Drexlerová
Mgr. Mária Birošíková
Mgr. Lenka Koňušíková
Mgr. Ľubomír Ševčík
Mgr. Ľubomír Ševčík
Ing. Jozef Báčik
Ing. Jozef Báčik
Mgr. Martina Janeková
Mgr. Lenka Škoríková
Mgr. Ivan Jurkovič
Anna Behúňová
Mgr. Renáta Vlčková R
Mgr. Dušan Jaššo
Mgr. Dušan Jaššo
Zuzana Bobáková MVDr.
Zuzana Bobáková MVDr.
Anna Behúňová
Mgr. Daniel Bandura
Ing. Mária Ondreášová
Bianka Jurkovičová
Mgr. Lukáš Kubaliak
Mgr. Janka Pavlusíková
Bianka Jurkovičová
Mgr. Jarmila Bandurová
Bianka Jurkovičová
Mgr. Renáta Vlčková R
Mgr. Katarína Halúsková
Mgr. Monika Kubalíková
Mgr. Monika Kubalíková
Mgr. Lenka Grigová
Mgr. Tatiana Chupáčová
Mgr. Katarína Halúsková
Mgr. Igor Ševec
Anna Behúňová
Mgr. Mária Kormanová
Mgr. Ľudmila Heľová
Mgr. Ľubomíra Hrušková
Mgr. Oľga Kavčiaková

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Športom ku zdraviu
Športové hry I
Športové hry II
Športové hry III
Športové hry IV
Športovo-tanečný
Športovo-turistický
Športový
Technický I
Technický II
Klub kamarát VII
Klub kamarát VIII
Turistický I
Turistický II
Turistický III
Turistický IV
Turistický V
Tvorivé dielne
Vareška I
Vareška II
Volejbalová akadémia
Zumba

Mgr. Oľga Kavčiaková
Jozef Jakubík
Jozef Jakubík
Mgr. Michal Vlček
Mgr. Alena Kavacká
Mgr. Soňa Bukovská
Mgr. Erika Mrňáková
Mgr. Jarmila Bandurová
Mgr. Lukáš Kubaliak
Mgr. Ľubomíra Ševčíková
Andrea Ochodničanová
Andrea Ochodničanová
Mgr. Soňa Bukovská
Mgr. Soňa Bukovská
Mgr. Renáta Jantošíková
Mgr. Slávka Svrčková
Mgr. Mária Birošíková
Mgr. Edita Ďuranová
Daniela Kafčáková
Daniela Kafčáková
Mgr. Silvia Priečková
Marta Škoriková

Pravidelná záujmová činnosť
V školskom roku 2021/2022 sme otvorili činnosť v 87 záujmových útvaroch, do ktorých
sa prihlásilo 1205 detí a mládeže. Jednotlivé záujmové útvary vedú skúsení pedagogickí
a odborní zamestnanci. Členovia záujmových útvarov sa stretávajú spravidla 1 x týždenne.
V dôsledku nevyhovujúcich priestorov centra voľného času sme nútení využívať na činnosť
našich krúžkov priestory ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ Clementisova KNM, ZŠ Dolinský potok KNM,
SPŠ IT, MKŠS KNM, športovej haly KNM a v Radoli, plavárne v Čadci.
Počet ZÚ : 87

1205 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 MKŠS 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 ambulanciou v Žiline
zabezpečovanie sponzorských príspevkov na činnosť
spolupráca s predmetovými komisiami
spolupráca s externými a dobrovoľnými spolupracovníkmi
spolupráca s firmou Schaeffler Kysuce
spolupráca s OÚ odborom školstva v Žiline

5. Príležitostná záujmová činnosť
Mesiac

Podujatie

Zodpovedný

September

Otvorenie krúžkovej činnosti
Cezpoľný beh

všetci
Behúňová

Október

Mestská šarkaniáda
Šarkaniáda ZŠ
Šarkaniáda ZŠ
Online súťaž o najstrašidelnejšiu vyrezanú tekvicu
Halloweenske tvorivé dielničky
OK cezpoľný beh ZŠ a SŠ
OK futsal SŠ
OK Florbal ZŠ CH- st. žiaci I. kolo
OK Florbal ZŠ D - st. žiačky I. kolo
Prázdniny Klub – Kamarát- filmové predstavenie
Civilizačné choroby – 3x prednáška

Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková

November

Strašidelná tančiareň
Olympiáda SJL OK
Živý prenos vyhodnotenia Grand Prix v mažoretkovom
športe CVČ - Dreams I. online
Sústredenie Dreams I. Lazy pod Makytou
OK Vybíjaná najml.žiačok
OK florbal ZŠ-CH II. kolo
OK florbal ZŠ- D II. Kolo
OK bedminton ZŠ a SŠ
OK bedminton ZŠ a SŠ RUBIKOVEJ KOCKY

Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová

Klub Kamarát- plávanie Čadca
Prednáška – civilizačné choroby
OK Technická olympiáda
ZENIT v programovaní – krajské kolo
ZENIT v elektronike – krajské kolo

Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Pavlusíková
Pavlusíková

December

Školenie vedúcich a trénerov AMAS
Mikuláš ZŠ, MŠ
Mikulášsky tréning Dreams IV.,V.
Medovníčky MŠ, ZŠ
Medovníčky CVČ
Školenie vedúcich a trénerov Amas Sabinov
Vianočný zvonček
Vianočné tvorivé dielničky MŠ
Vianočné tvorivé dielničky ZŠ
Florbal III.kolo ZŠ CH
Florbal III. kolo ZŠ D
Vianočný turnaj najml.žiakov MF
Vianočný turnaj st. žiakov MF
Vianočný turnaj vo vybíjanej st. žiačky
Prázdniny Klub Kamarát – korčulovanie
Súťaž o vianočného kapra
Vianoční koledníci - koncert

Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková

Január

Súťaž v stavaní snehuliaka MŠ, ZŠ
Olympiáda ANJ OK
Mestská súťaž v stavaní snehuliaka
Sústredenie Dreams III.,IV.
OK Šaliansky Maťko
Workshop discodance Gomolová
Sústredenie Dreams III., IV. Lazy pod Makytou
Diskotéka pre 2. stupeň
Šaliansky Maťko – OK
Skryté talenty – deň otvorených dverí v keramike – 2x
Novoročná šach.súťaž - SENIOR-JUNIOR
OK Stolný tennis ZŠ a SŠ
OK florbal IV.kolo ZŠ - CH
OK florbal IV. Kolo ZŠ - D
OK florbal SŠ - CH + D
OK florbal ZŠ ml. D I.kolo
OK florbal ZŠ ml. CH I. Kolo

Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová

Prázdniny Kamarát - klub sánkovačka Horný Vadičov Behúňová
Civilizačné choroby 3x
Pavlusíková
Február

Olympiáda DEJEPIS OK
Karneval pre najmenších
Súťaž o najkrajšiu Valentínku ZŠ
Výlet Ilusia Liptovský Mikuláš
Valentínske tvorivé dielničky MŠ
Valentínske tvorivé dielničky ZŠ
Rozprávkové vretienko
Európa v škole - výtv. a lit. časť
OK florbal II. kolo ml. ZŠ D
OK florbal II. kolo ml. ZŠ CH
OK Basketbal ZŠ
OK Basketbal SŠ
OK Geografická olympiáda
OK Biologická olympiáda C
Prázdniny vo vode

Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Pavlusíková

Marec

Rozprávkové Habakuky exkurzia
Počítač môj pomocník
OK Hviezdoslavov Kubín
Jarný tvorivý tábor
OK Pytagoriáda P3, P4, P5
OK Pytagoriáda P6, P7, P8
OK florbal ZŠ ml. III. kolo D
OK florbal ZŠ ml. III. kolo CH
OKvybíjaná2.st.ZŠ
OK volejbal SŠ
OK Fyzikálna olympiáda
OK Chemická olympiáda
Akadémia zdravia

Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Pavlusíková

Apríl

Workshop ZŠ kraslíc
Olympiáda MAT OK Z6
Veľkonočné hry
ZŠ I.,II., SŠ súťaž o plagát ku dňu Zeme
Exkurzia INA Kysuca
OK Slávik Slovenska
Veľkonočné dielničky
Maľovanie na plátno v prírode

Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová

OK Veľký futbal SŠ
OK florbal ZŠ ml. CH IV. Kolo
OK florbal ZŠ ml. D- IV. Kolo
OK volejbal ZŠ
OK hádzaná ZŠ a SŠ
OK Malý futbal ml.CH+ D
OK Malý futbal McDonald cup
OK Biologická olympiáda E
OK Biologická olympiáda C
Akadémia 40 rok CVČ

Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Pavlusíková

Máj

Miss zvieratko súťaž
Talenty CVČ
Rodičovský tréning ku Dňu matiek Dreams
Zumba deň
OK- MF –st.žiaci
OK –MF -st. žiačky
OK Atletika ZŠ CH + D
OK- štvorboj ml..žiaci a žiačky
Pre teba mamička - vystúpenie

Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková

Jún

Cesta rozprávkovým mestom
Exkurzia park Slovensko
DOD DREAMS
10. výročie Dreams DK KNM
Diskotéka 2.stupeň
Malá detská olympiáda v meste
ŠPORT FEST – KNM
Počúvame prírodu, bez mobilu

Jurkovičová
Jurkovičová
Ďuranová
Ďuranová
Ďuranová
Behúňová
Behúňová
Pavlusíková

6. Prázdninová činnosť
Jesenné prázdniny

Halloween v CVČ

Ďuranová

Polročné prázdniny

Exkurzia ILÚZIA

Jurkovičová

Jarné prázdniny

Prímestský tábor – 5 dní

Ďuranová

Letná prázdninová činnosť
1. Túlavý autobus I
2. Túlavý autobus II
3. Letná akadémia I
4. Letná akadémia II
5. Pobytový letný tábor Dreams
6. Tvorivý svet
7. Rozprávkovo
8. Dreams Camp IV.,V.
9. LT Diačikov
10. LT Mladý rybár

júl
august
júl
júl
júl
júl
august
júl
júl
júl

5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
8 dní
5 dní
5 dní
5 dní
5 dní
4 dni

Behúňová
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková
Ďuranová
Ďuranová
Jurkovičová
Jurkovičová
Pavlusíková
Pavlusíková

Plán letnej činnosti bude aktualizovaný v mesiaci apríl 2022. 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.

7. Edičná činnosť











propagácia činnosti v regionálnej, okresnej a mestskej tlači
propagácia podujatí na webových stránkach CVČ a mesta KNM
propagácia na sociálnych sieťach
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 ZO ZDS – DIAZIL Žilina
spolupráca so ZO SRZ v KNM
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
Spolupráca s inštitúciami v meste
Diabetologická ambulancia Žilina
MsKŠS KNM
Schaeffler Kysucké Nové Mesto
ZANADO Kysucké Nové Mesto

9. Ostatná činnosť













členovia inventarizačnej komisie
predseda rady školského zariadenia
predseda odborového zväzu
spolupráca s metodikmi
spolupráca so SAŠS
čistiace prostriedky
nákup materiálu pre CVČ, kancelárske potreby
spolupráca s OÚ odborom školstva v Žiline
spolupráca s OÚ v Žiline - šport
GDPR
nástenkár, výzdoba CVČ, propagácia
informácie o dianí CVČ na sociálnych sieťach

Ochodničanová, Ďuranová,Trubanová
Ochodničanová
Ochodničanová
všetci
Behúňová
Pavlusíková
Pavlusíková, Ochodničanová
Pavlusíková
Behúňová
Ochodničanová
Ďuranová
Ďuranová, Jurkovičová

10. Organizácia školského roka, riadiaca práca
1. Prvý polrok školského roka 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021, vyučovanie začína
v pondelok 2. septembra 2021 a končí sa 30. júna 2022.
2. Druhý polrok sa začína 2. februára 2022 a končí 30. júna 2022.
3. Prehľad termínov prázdnin

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

jesenné

27. október 2021 28. október –
(streda)
29.október 2021

vianočné

23. december 2021
22. december 2021
10. január 2022
– 7. január 2022
(streda)
(pondelok)

polročné

jarné

Žilinský kraj

veľkonočné

letné

4. február
(piatok)

3.február
(štvrtok)

2022

4. marec
(piatok)

2022 7.marec –
marec 2022

13.apríl
(streda)

2022

30.
jún
(štvrtok)

2022

2022

2. november 2021
(utorok)

7. február
(utorok)

2022

11. 14. marec
(pondelok)

2022

14.–19. apríl 2022

20. apríl
(streda)

1. júl 2022–
31. august 2022

2. september 2022
(piatok)

Plány prázdninových podujatí pripraviť minimálne s mesačným predstihom.
Plán letnej činnosti:
T: do 15.4.2022
Zodpovedný : riaditeľ CVČ
4. Vyhodnotenie činnosti spracovať:
T: do 15.9. 2022
Zodpovedný : riaditeľ CVČ
5. Pedagogické rady:
September 2021 -

Vyhodnotenie činnosti CVČ za šk. rok 2020/2021
Plán práce CVČ na školský rok 2021/2022
Plány jednotlivých oddelení
Príprava voľby rady školského zariadenia

December 2021

- Krúžková činnosť 2021/2022

Marec 2022 -

Hodnotenie činnosti za I. polrok 2021/2022

2022

Príprava činnosti počas letných prázdnin
Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny
Jún 2022 -

Vyhodnotenie činnosti oddelení za celý školský rok 2021/2022
Analýza činnosti a námety na činnosť v budúcom školskom roku.
Príprava koncepcie na školský rok 2022/2023

Minimálne jedenkrát mesačne pracovné porady.
6. Kontrolná činnosť:
Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných zamestnancami 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 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti odovzdať vždy posledný deň
v mesiaci.
10. Týždenné plány práce odovzdať v pondelok do 11,00 hod.
11. Rozvrh hodín ZÚ
12. Činnosť ZÚ začína 1.10.2021 a končí 15.6.2022

Mgr. Janka Pavlusíková
poverená riadením CVČ

Prerokovaný a schválený :

a/ v pedagogickej rade

-

a/ s pripomienkami dňa
b/ bez pripomienok dňa :

b/ v rade školského zariadenia

-

a/ s pripomienkami dňa:
b/ bez pripomienok dňa:

Andrea Ochodničanová
predseda RŠZ

Mgr. Janka Pavlusíková
poverená riadením CVČ

