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ÚVOD 

Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom bude svoju činnosť v školskom roku 2020/2021 
organizovať v zmysle Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia a orgány 
školskej správy v školstve a orgány územnej samosprávy v Slovenskej republike na školský rok 
2020/2021, vydané Ministerstvom školstva SR, pritom budeme rešpektovať ďalšie pokyny a 
vyhlášky pre prácu centier voľného času, pokyny mesta Brezová pod Bradlom, uznesenia našich 
pedagogických rád a pracovných porád.  

 
I. HLAVNÉ ÚLOHY: 

 

Centrá voľného času v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. a vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o 
centrách voľného času vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú 
výchovno – vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže.  

1. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z o centrách voľného času budeme 
zabezpečovať výchovno–vzdelávaciu činnosť, formou pravidelnej záujmovej činnosti 
vzáujmových útvaroch aoddeleniach centra, príležitostnej ZČ formou podujatí, súťaží, 
olympiád, výletov aexkurzií, prázdninovej činnosti formou mestských táborov a odborných 
sústredení, formou organizovania voľnočasových aktivít, spontánnou činnosťou,vlastnými 
projektami a členmi ZÚ, v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.  

2. Svoje metódy a formy práce budeme koordinovať v súlade s národným programom boja 
proti drogám a iným negatívnym javom tak, aby mali preventívny aochranný charakter voči 
rôznym druhom závislostí a potláčali vplyv negatívnych javov na deti a mládež.  

3. V priebehu roka sa budeme orientovať na predchádzanie poklesu členov v záujmových 
krúžkoch, kluboch i kurzoch, z radov detí a mládeže.  

4. K dôslednému zabezpečeniu pravidelnej záujmovej činnosti budeme využívať moderné 
pedagogické prístupy k deťom a mládeži, zapojiť do práce dobrovoľných a externých 
vedúcich ZÚ, zintenzívniť tiež spoluprácu s rodičmi členov našich ZÚ.  

5. Skvalitniť metodickú a hospitačnú činnosť, dbať na dôsledné dodržiavanie rozvrhu hodín, 
naďalej využívať v práci doplnkové podujatia pre členov a široku verejnosť. 

6. V prázdninovej záujmovej činnosti prehodnotiť tradičné podujatia a na základe požiadaviek 
rodičov detí, zorganizovať minimálne štyri turnusy mestských letných táborov, s 
prihliadnutím na personálne možnosti.  

7. Plánujeme organizovať podujatia, ktorých sa budú zúčastňovať deti a mládež zo sociálne 
znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia. Pozornosť budeme venovať 
upevňovaniu fyzického i duševného zdravia formou telesných a pohybových aktivít.  

8. V našej činnosti nebudeme zabúdať na významné udalosti z našich národných dejín, na 
slovenskú históriu, tradície a významné dni kalendára.  

9. V oblasti primárnej prevencie sociálno – patologických javov a závislostí, kriminality a iných 
negatívnych spoločenských javov, budeme v súlade s pedagogicko–organizačnými pokynmi 
pokračovať v organizovaní besied k aktuálnym výchovno-vzdelávacím problémom pre 
žiakov ZŠ.    

10. Pri plnení stanovených úloh nášho zariadenia, budeme úzko spolupracovať s deťmi a 
mládežou v ich voľnom čase, školami, školskými zariadeniami, mestským parlamentom, 
miestnou samosprávou, občianskymi združeniami, organizáciami pracujúcimi s deťmi a 
ďalším spoluorganizátormi, pri koordinácii našich podujatí.  
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11. Ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z o financovaní 
školských zariadení využijeme vzdelávacie poukazy.  

12. Využívať metodickú, školiacu, informačnú a poradenskú činnosť Iuventy v Bratislave.  
13. Podporovať a vytvárať podmienky pre pedagogických a odborných zamestnancov na účasti 

na kontinuálnom vzdelávaní uskutočňovanom prostredníctvom akreditovaných 
vzdelávacích programov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov CVČ 
prostredníctvom školení a kurzov.  

 
 
II. VÝCHOVNO VZDELÁVACIA PRÁCA: 
 
VÝCHOVNO VZDELÁVACIA PRÁCA bude rozdelená do nasledovných oblastí : 
 

1. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 
2. PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 
3. PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ 
4. METODICKÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ 
5. EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ, pričom celá táto činnosť bude vychádzať z hlavných 

úloh PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÝCH POKYNOV a opatrení z minulých rokov. 
 
 
 

1. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ: 

• tvorí ju ponuka záujmových krúžkov a klubov  

Por.č. Názov ZÚ Členovia Vedúci ZÚ 
1. Klub teenagerov - chalanger CH, D Mgr. Vanda Púdelková 
2. Klub teenagerov- kreatív CH,D Mgr. Vanda Púdelková 
3. Klub teenagerov - kulinár CH,D Mgr. Vanda Púdelková 
4. Tvorivé dielne CH, D Mgr. Vanda Púdelková 
5. Stolný tenis CH, D Mgr. Vanda Púdelková 

 
 
 

2. PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ:  

• tvorí ju plán podujatí pre širokú verejnosť. 
 

V tejto oblasti činnosť CVČ Brezová pod Bradlom sa chceme:  
 

• sústrediť na prípravu a realizáciu atraktívnych podujatí pre širokú verejnosť ako napr.:  
pochod strašidielok,  Mikuláš, MDD, 

• zamerať sa na cyklus podujatí z oblasti zdravotnej, dopravnej, brannej výchovy a 
negatívnych javov v spoločnosti, hlavne preventívnych podujatí zameraných proti drogám, 
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• naďalej rozvíjať oblasť spolupráce so všetkými školskými klubom detí pri ZŠ, občianskými 
združeniami a spoločenskými organizáciami,  

• zabezpečiť organizovanie a realizáciu zaujímavých a pútavých podujatí počas  prázdnin 
všetkého druhu. 

 
Pri realizácii príležitostnej záujmovej činnosti bude využívať ročný plán podujatí. 

 
 
Ročný plán podujatí - príležitostná záujmová činnosťv šk. roku 2020/2021 
 

Mesiac p.č. Podujatie Náplň práce 
SEPTEMBER    

 1 Prezentácia krúžkov CVČ Nábor a zápis do krúžkov 
 

 2 Šarkaniáda Výroba a púšťanie šarkana 
 

OKTÓBER    
 3 Fantázia z papiera Tvorivé dielne pre ŠKD  

(výrobky z papiera) 
  4 Deň bez mobilu Popoludnie spoločenských hier  

 
NOVEMBER    

 5 Zlatisté jesenné farby 
 

Všetko v jednom tóne básne, výrobky, 
riekanky 

 6 Vianočná fantázia l Tvorivé dielne s vianočnou tematikou 
 

DECEMBER    
 7 Vianočné medovníky Pečenie a ozdobovanie medovníkov 

 
 

8 Vianoce v CVČ Popoludnie pri vianočnom stromčeku 
v CVČ  

 9 Vianočný turnaj Stolný tenis 
JANUÁR    

 10 Novoročná tvorivá dielňa 
s tromi kráľmi 

Tvorivé dielne pre deti ZŠ 

 11 Snehuliakovo... Súťaž pre malých aj veľkých v stavaní 
snehuliakov 

FEBRUÁR    
   12 Fašiangy, Turice, Veľká 

noc príde 
Fašiangové popoludnie pre deti v CVČ 

  13 Tancuj, tancuj, vykrúcaj 
 

Sútaž v „JUST DANCE“ pre deti v ZŠ 

MAREC    
 14 Jarný turnaj v šípach  

 15 Moja NAJ knižka  Popoludnie s knihami  
nielen pre „knihomiľov“ 

APRÍL    
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 16 Veľkonočná  
tvorivá dielňa 

Príprava veľkonočných ozdôb 

 17 Deň Zeme Čistenie exteriérových priestorov CVČ  
 

MÁJ    
 18 Mamičkám z lásky  Tvorivé dielne  ku Dňu matiek  
 19 Maľovaný svet Súťaž  v maľovaní na asfalt 

JÚN    
 20 Deň detí v CVČ Oslava sviatku všetkých detí 
 21 Rozlúčka  

so školským rokom 
Rozlúčková party pre deti  

 

3. PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ  

Prázdninová činnosť CVČ Brezová pod Bradlom, bude súčasťou celoročného plánu a bude 
orientovaná na organizovanie mestských detských táborov pre deti z Brezovej pod Bradlom a 
blízkeho okolia. 

Plán prázdninovej činnosti: 

• Jesenné prázdniny – tvorivé dopoludnie  
• Zimné prázdniny – športové dopoludnie 
• Jarné prázdniny – prímestský tábor (jeden turnus) 
• Letné prázdniny – prímestský tábor (4 turnusy) 

Všetky aktivity CVČ sú zamerané na relaxáciu, zábavu, aktívny oddych, na propagáciu zdravého 
životného štýlu, na upevňovanie regionálnych tradícii, na rozvoj zručností a kreativity. Prázdninová 
činnosť je určená nielen deťom a členom záujmových útvarov, ale i širokej verejnosti. K 
dôkladnému zabezpečeniu letnej činnosti je potrebné získať aj externých vedúcich s pedagogickým 
vzdelaním. 
 

4. METODICKÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ 
 

Metodickú a hospitačnú činnosť bude realizovaná s cieľom poskytnutia metodickej a odbornej 
pomoci pri riadnom zabezpečení záujmových krúžkov, kurzov po stránke materiálnej, finančnej, 
priestorovej, s účelným využitím učebných pomôcok a inventáru CVČ. 
Metodická činnosť bude poskytovaná aj ostatným školským zariadeniam, občianskym združeniam 
a jednotlivcom v oblastí trávenia voľného času. 

 
Hospitačná činnosť riaditeľa bude zameraná na: 

• oblasť pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti 
• vedenie pedagogickej dokumentácie, plánu práce a využitie metodických materiálov, - 
• prípravnú a realizačnú fázu jednotlivých podujatí, úroveň organizačných  zabezpečení, 
• formy a metódy práce, propagácia činnosti,  
• tvorbu a ochranu pracovného a životného prostredia, 
• bezpečnosť pri práci s deťmi a mládežou. 

Výsledky metodickej a hospitačnej činnosti budú pravidelne hodnotené na pracovných 
poradách a pedagogických radách.  
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5. EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ, pričom celá táto činnosť bude vychádzať z hlavných 
úloh PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÝCH POKYNOV a opatrení z minulých rokov. 

 

Táto činnosť bude v CVČ predmetom zvýšeného záujmu, s cieľom zoznámenia členov záujmových 
útvarov, externých a dobrovoľných pracovníkov a širokej verejnosti s našou činnosťou, pravidelné 
oboznamovanie s pripravovanými podujatiami a aktivitami pre deti, mládež a rodičov.  

Edičná a propagačná činnosť, bude realizovaná formou: 

• Ponukových listov pripravovaných mesačných podujatí pre školy, verejnosť a tlač. 
• Informačných plagátov, letákov, pozvánok, bleskoviek, pútačov. 
• Propagácie úspechov a dobrých výsledkov a uskutočnených vydarených podujatí v médiách, 

sociálnych sieťach, na propagačných a oznamovacích tabuliach a výstavných skrinkách CVČ. 
• Dokumentácia činnosti CVČ – fotoalbumy, CD, DVD, programy, scenáre, propozície.... 
• oznamovacích panelov, či násteniek rozmiestnených na základnej škole v meste a pred 

budovou CVČ, na našej web. stránke: / www.cvcbrezova.edupage.org /, facebooku 
a instagrame. 

 

III.  RIADIACA PRÁCA  

V školskom roku 2020/2021 budeme v našej činnosti realizovať : 
- pedagogické rady min. 1 x v príslušnom školskom roku 
- operatívne pracovné porady – ( podľa potreby, najmenej 1 x do týždňa )  

V systéme plánovania budeme uplatňovať :  

• výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou Výchovného 
programu CVČ,  

• školský vnútorný poriadok CVČ, 
• ročný plán činnosti na šk. r. 2019/2020  
• rozvrh činnosti ZÚ CVČ, 
• plány záujmovej činnosti jednotlivých ZÚ, triedne knihy, zápisnice z porád a rokovaní 

pedagogických rád 
• vyhodnotenie jednotlivých podujatí a plánov všetkých druhov,  
• organizačné zabezpečenia jednotlivých podujatí,  
• ročné plány kontrolnej činnosti  

 

IV.  ORGANIZÁCIA PRÁCE  

Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom začína svoju činnosť 2. septembra 2020 a končí 
31.augusta 2021.  

Organizovaná pravidelná záujmová činnosť začína 01.10. 2020 a končí 11.06. 2021.  

• Počas školských prázdnin pravidelné záujmové útvary pracovať nebudú, členovia sa však 
prednostne môžu zúčastniť podujatí a táborov a sústredení organizovaných CVČ.  
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• Pracovná doba je úradne stanovená v pracovné dni nasledovne: 
začiatok: 9:00 hod. a ukončenie: 17:00 hod. /vrátane 30.min. obedňajšej prestávky/, s 
možnosťou využitia pružného pracovného času, ktorý je spresnený podľa rozvrhu hodín, v 
týždenných plánoch činnosti a rozpisu pracovnej doby.  

• Počas pravidelnej záujmovej činnosti a podľa rozvrhu hodín, bude zabezpečený pedagogický 
dozor v budove CVČ.  
 

Celoročný plán práce CVČ v Brezovej pod Bradlom na školský rok 2020/2021, bol prerokovaný a 
schválený na pedagogickej rade a školskou radou. 

 

spracovala:   Mgr. Vanda Púdelková, poverená riadením CVČ Brezová pod Bradlom  

 . 
 
 
 
 
 
                
 
 


