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2. Náplň činnosti CVČ: 

CVČ sa vo svojej činnosti zameriava na rozvíjanie záujmov a zručností, na aktívny oddych a 
formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času detí formou: 

 pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch uskutočňovanou formou krúžkov 
 spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného i osobného 

záujmu detí 

Preferovanými organizačnými formami sú tímová i samostatná práca, súťaživá forma ale i 
výchovné a vzdelávacie  aktivity zúčastnených osôb . 

 

3. Kompetencie dieťaťa/žiaka CVČ 
Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, 
v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov - vychovávateľov. Táto činnosť nadväzuje na 
výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní.  

 

 

 



Hodnoty uznávané v CVČ: 

 sloboda 
 ľudskosť 

 Sloboda pre nás znamená:  
o Každý má právo prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, invenciu 
o Nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 
o Každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k nim ohľaduplne 

 Ľudskosť pre nás znamená:  
o Konáme a myslíme bez predsudkov 
o Spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie 
o Každý má právo byť akceptovaný, nerobíme rozdiely v rasách, náboženstve, 

pohlaví, pôvode 

CVČ ponúka: 

 záujmovú činnosť 
 zdravý životný štýl 
 sebamotiváciu 
 integritu osobnosti 
 bezpečnosť 
 priateľstvo 
 podporu tímovej spolupráce 

Sociálne kompetencie 

 vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty 
 pomenuje svoje potreby, city a pocity 
 rešpektuje úlohy skupiny 
 dokáže efektívne spolupracovať v skupine 

Pracovné kompetencie 

 prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh 
 plní si svoje povinností 
 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život 
 rozvíja svoje manuálne zručnosti 

Občianske kompetencie 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 
 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

 

 
 



4. Tematické oblasti výchovy CVČ 

 

Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v CVČ v týchto výchovných oblastiach: 

 telesná a športová 

Telesná a športová oblasť 

 
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 
 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog 
 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia 
 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy 
 poznať základné princípy zdravého životného štýlu 
 rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

5. Výchovný plán CVČ 

 

 

Výchovný plán je vypracovaný na školský rok. 
Vo výchovnom pláne je uvedený: 

 

 bežný stanovený počet predstavuje záujmovú činnosť jedenkrát za týždeň 2 hod., 
celkovo výchovno-vzdelávacích činnosť tvorí záujmový krúžok min. 60 hod. ročne 

Úsek pohybových aktivít 2018/2019 

Názov krúžku 
Tematická oblasť 

výchovy 
Miesto  Počet hodín za rok  

Florbal 1. stupeň Telesná a športová telocvičňa ZŠ 60  

 

5.1. Výchovné štandardy CVČ 
 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujú súbor požiadaviek na vedomosti, 
zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a 
schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na: 

 výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 
Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do centra voľného 
času 



 obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa/ 
žiak alebo iná osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

Ukážky výchovných štandardov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v CVČ 

 

Telovýchovná a športová oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Záujmový útvar - kolektívne loptové hry 
Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 
Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

 

 

5.2 Výchovné osnovy CVČ 
 

Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu 
ustanovenom výchovným štandardom CVČ. 
Sú vypracované pre každú oblasť výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah 
výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý 
nesmie byť nižší ako je stanovený vo výchovnom pláne. 
Pre uľahčenie procesu prípravy vychovávateľa na výchovno-vzdelávaciu činnosť odporúčame 
doplniť výchovné osnovy o vhodné metódy a formy práce. 

Výchovné osnovy pre jednotlivé tematické oblasti výchovy v CVČ 

 

Telesná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací Cieľ Obsah Metódy, formy 
Počet 
VVČ 

Kultivovať základné 
sebaobslužné a hygienické 
návyky 

sebaobsluha, poriadok  v šatni, 
umývanie rúk, vetranie 

Individuálny prístup, 
Vysvetlenie, Motivácia, 
Aktivizácia, Tréning, 
Hodnotenie 

5 

Rozvíjať schopnosť relaxovať 
pravidelným cvičením a 
pohybom 

 cvičenie, v telocvični,  kolektívne 
športové hry 

Individuálny prístup, 
Motivácia, Povzbudenie, 
Aktivizácia, Tréning 

5 

Poznať základné princípy 
zdravého životného štýlu 

 pitný režim, striedanie práce s 
odpočinkom, prvá pomoc 

Individuálny prístup, 
Vysvetlenie, Aktivizácia,  

10 

Rozvíjať športový talent a 
schopnosti 

záujmový útvar 
Individuálny prístup, 
Motivácia, Povzbudenie, 
Aktivácia, Súťaž, Tréning 

40 

 

 
 
 
 
 
 



Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
 
 
SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Fungujúci záujmový útvar 

 Kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

 

 

  

Šance Riziká 

 Možnosť pracovať s deťmi 

 

 Demografický vývoj 

 

 
 
6. Strategické ciele – sú stanovené na základe SWOT analýzy 

 podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého účastníka (i potenciálneho) 
aktivity 

 rozvíjať spoluprácu s rodičmi, verejnosťou  
 zaviesť nové formy a metódy práce, pokračovať v skvalitňovaní práce a kvalitnou a 

sústavnou propagáciou zachovať počty detí a ostatných účastníkov v pravidelnej 
záujmovej činnosti 

 ponúkať pravidelné aktivity rôznym cieľovým skupinám a prebúdzať u nich záujem sa 
do týchto aktivít zapájať, prípadne sami si aktivity pripravovať a organizovať 

 zapojiť do činnosti rodičov s deťmi 
 učiť deti rozlišovať pasívne a aktívne trávenie voľného času 
 spolupodieľať sa na prevencii sociálno-patologických javov a pomáhať rozvíjať u 

cieľových skupín zdravý životný štýl 

Vzťah k využívaniu voľného času 

 poskytovať deťom  možnosti 
využívania voľného času a 
naučiť ich vybrať si podľa 
svojich dispozícií 

 motivovať deti  k rozvoju 
svojho talentu a zručností 

 naučiť deti považovať aktívne 
trávenie voľného času za 
celoživotné vzdelávanie 

 ponúkame deťom  možnosti využitia voľného času a 
tým ich učíme aktívne využívať voľný čas 

 učíme deti  vybrať si podľa svojich dispozícií zo 
širokej ponuky využitia voľného času 

 podporujeme a rozvíjame talent a zručnosti detí  vo 
všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 pozitívne hodnotíme i každý malý úspech 
 rozvíjame zdravé sebavedomie detí  
 ponúkame len kvalitné činnosti pod kvalifikovaným 

vedením 
 ideme príkladom – aktívne využívame svoj voľný čas 

 
Túto kompetenciu rozvíjame vo všetkých oblastiach 
činnosti. 

 

 



6.1 Špecifické ciele podľa oblastí : 

 telesno-športová 

 zvýšiť záujem o pohybové aktivity 
 motivovať sa zdravou súťaživosťou formou celomestských podujatí aktivity 
 podnecovať zdravú relaxačnú činnosť a prevenciu proti drogám  
 po dohode so školami rozšíriť ponuku v rámci športových súťaží 
 v činnosti uprednostňovať hry, súťaže, tvorivú činnosť a zážitkové aktivity - v 

jednotlivých aktivitách dať priestor pre spoluprácu s inými subjektmi 

 

7. Materiálne, personálne a ekonomické podmienky 
Na základe zákona č. 245/ 2008 

Materiálne podmienky: 

 CVČ má vlastné priestory , činnosť prebieha po skončení vyučovania  
 Hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako miestnosti pre deti 
 Priestory telocvične sú vhodné  

Personálne podmienky: 

 v CVČ pracuje 1 interná osoba 
 vytvárame deťom bezpečné a komunikatívne prostredie 

Ekonomické podmienky: 

 CVC je originálna kompetencia financovaná z rozpočtu mesta. 
 Rodičia prispievajú na činnosť CVČ sumou 2 € / mesačne.  
 Finančné prostriedky sú čerpané z rozpočtu CVČ v priebehu celého školského roka. 
 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so vzdelávaním v CVČ. 
 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so vzdelávaním v CVČ je 2 € / 

mesačne na jedného žiaka. 
 Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v CVČ. 
 Ak rodič odhlási dieťa z CVČ v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. 
 Spôsob úhrady za pobyt žiaka v CVČ sa uskutočňuje nasledovne : 
 vedúci ZÚ vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a odovzdá celú sumu 

aj so zoznamom žiakov administratívnej pracovníčke školy 
 Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v CVČ a boli 

využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne 
vedenie CVČ o vyradení zo záujmového krúžku CVČ. 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

 

Centrum voľného času berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických 
podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v CVC. 

Podmienky pre bezpečné pôsobenie: 



 CVČ má vlastné priestory, a v blízkosti sú hygienických zariadenia 
 miestnosti CVČ sú svetlé, vetrateľné 
 s pravidlami BOZ sú deti oboznámené vždy na začiatku školského roka v ZÚ a 

poučenia sa zaznamenávajú do pedagogickej dokumentácie, 
 pre deti je spracovaný Školský poriadok CVČ, ktorý je na viditeľnom mieste v 

priestoroch CVČ 
 v prípade úrazu je žiakom podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je kontaktovaný 

rodič a lekár, 
 CVČ je svojim prostredím spôsobom ochrany pred násilím, šikanovaním a všetkými 

patologickými javmi, 

 

9. Metódy a formy výchovnej práce 

 

Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v CVČ, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou 
detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na 
priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti. 
Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová 
práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. 

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: 

 hra 
 hodnotenie, sebahodnotenie 

Formy práce pri riadenej činnosti: 

 športové hry 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
10.1 Hodnotenie žiakov 
10.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
10.3 Hodnotenie CVČ 

10.1 Hodnotenie výchovných výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v CVČ je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu. 
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov. 
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na 
to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 
sledovať vývoj žiaka. 
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

10.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia 



Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších 
školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov CVČ budeme používať tieto 
metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie) 
 Rozhovor 

10.3 Hodnotenie CVČ 

Cieľom hodnotenia CVČ je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie 
o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako 
zariadenie dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené. 

Pravidelne monitorujeme: 

 Podmienky na výchovu 
 Prostredie – klíma CVČ 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 
 Kvalita výsledkov 

 Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 

 

 

Prejednané na Pedagogickej rade dňa 03. 09. 2018 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku 03. 09. 2018                                               Ing. Ľubica Kertesz 
                                                                                                               riaditeľka ZŠ s MŠ 

 


