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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 
 
 

Centrum voľného času (CVČ) vzniklo rozhodnutím MŠ  od 1.9. 2008 na  základe žiadosti 

zriaďovateľa Obce Sedlice ešte pod názvom Školské stredisko záujmovej činnosti. Od 

1.1.2013 sa na základe zákona 324/2012, ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 premenovalo na 

CVČ. 

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúsenosti z činnosti záujmových krúžkov, ktoré pôsobili pod 

hlavičkou základnej školy.  

Ponúka tradičné populárne aktivity a súťaže pre mládež, a takisto začleňuje do svojho 

programu i najaktuálnejšie témy a problematiku súčasnej spoločnosti formou rôznych 

projektov.  

Centrum voľného času sa člení na záujmové krúžky. V jednom záujmovom krúžku je min. 10 

a max. 25 detí.  

Záujmové krúžky a aktivity CVČ sú prístupné pre všetkých žiakov základnej školy , ale aj pre 

mládež , ktorá už ukončila povinnú školskú dochádzku. 

Členovia centra majú možnosť pod vedením kvalifikovaných a kreatívnych 

vychovávateľov a vychovávateliek aktívne tráviť svoj voľný čas po vyučovaní, zúčastniť sa 

rôznych športových i spoločenských aktivít, vybrať si z ponuky záujmových krúžkov, 

relaxovať, zabávať sa či pripravovať sa na vyučovanie. CVČ sa aktívne podieľa na príprave a 

organizácii školských podujatí, spolupracuje s učiteľmi, rodičmi a s inými subjektmi.  

Centrum má kvalitné materiálno-technické i priestorové vybavenie, ktoré uspokojí záujmy 

všetkých členov. 

Činnosť i vybavenie CVČ sú zárukou kvalitne stráveného voľného času mládeže pod 

pedagogickým vedením, ktoré vysoko hodnotia nielen deti a mládež, ale i rodičia žiakov 

základnej školy. 

Centrum voľného času pomáha šíriť dobré meno našej školy na verejnosti. 

 

 

VYMEDZENIE CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 
 
Centrum voľného času bolo zriadené na základe § 116 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších prepisov: 

(1) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského 

zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. 

(2) Centrum voľného času sa člení na záujmové krúžky spravidla podľa veku alebo záujmu 

detí, pričom ich počet v príslušnom záujmovom útvare alebo športovom útvare je najmenej 10 

a  najviac 25; počet detí so zdravotným postihnutím alebo detí s vývinovými poruchami 

učenia je v príslušnom záujmovom útvare alebo športovom útvare najviac 10. 

(3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, ktorého 

zriaďovateľom je obec Sedlice, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

(4) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

podľa odseku 6, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu. 

 

 

 

 



Centrum voľného času  ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 

 5 

Výchova v CVČ je založená na princípoch definovaných v zákone č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších prepisov: 

- vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka, 

- prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

  rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a 

  náboženskej tolerancie, 

- zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, 

- zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti 

  vedy, výskumu a vývoja, 

- posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých 

  vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na 

  rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a 

  sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, 

- zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

  prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo k podnecovaniu 

   národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie. 

 

Hlavný cieľ – výchova aktívneho občana schopného žiť v otvorenej, demokratickej 

spoločnosti s akcentom na akceptovanie rôznych politických, náboženských a všeobecne 

spoločenských názorov s prihliadnutím na zdravý životný štýl a jej postupujúcu 

informatizáciu. 

 

 

Kompetencie žiaka centra voľného času  

 
Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňuje individuálny rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času, aktívnemu 

oddychu, rozvoju svojho talentu a celoživotnému vzdelávaniu. Učí ho úcte k ľudským právam 

a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu a  iným kultúram a národom. 

Kompetencie sa prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjajú a navzájom 

prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Žiak si ich rozvíja účasťou 

na záujmovej a oddychovej činnosti. 

Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu žiaka v 

CVČ. 

Žiak CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho 

individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke trvania jeho pobytu v CVČ. 

 

 

Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

- zúčastňuje sa rôznorodých súťaží 

- prejavuje záujem o nové informácie 

 

 

Komunikačné kompetencie 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor 

- vypočuje si opačný názor 
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- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

- prijíma spätnú väzbu 

 

 

Sociálne kompetencie 

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

- pomenuje svoje potreby 

- presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

- efektívne spolupracuje v skupine 

- uvedomuje si potreby ostatných žiakov 

 

Pracovné kompetencie 

- prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh 

- dokončí prácu 

- kultivuje svoju vytrvalosť 

- plní si svoje povinnosti 

- plánuje a hodnotí svoje činnosti 

- prijíma nové informácie a poznatky 

- rozvíja svoje manuálne zručnosti 

 

Občianske kompetencie 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

- je otvorený primeranému participovaniu na živote v záujmovom útvare a v CVČ 

- prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

Kultúrne kompetencie 

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu 

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

- rešpektuje iné kultúry a zvyky 

- prijíma kultúrne podnety 

- kultivuje svoj talent 

- je otvorený spolupráci na kultúrnych podujatiach v záujmovom útvare a v CVČ 

- ovláda základy kultúrneho správania 

 

 

Tematické oblasti výchovy v CVČ 

 
Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa v CVČ realizuje v týchto tematických 

oblastiach výchovy: 

- vzdelávacia 

- spoločensko-vedná 

- pracovno-technická 

- prírodovedno-environmentálna 

- esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) 

- telovýchovná a športová 

- turisticko – branná 

 

Tematické oblasti výchovy v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: 

rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých výchovných oblastí v 
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záujmových útvaroch a v športových útvaroch. 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených 

hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať 

aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých tematických 

oblastí výchovy v záujmových útvaroch a v športových útvaroch. 

 

Vzdelávacia oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, 

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, 

- získavať nové poznatky a informácie, 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvar a športovom útvare, 

- 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, 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

- vyjadrovať svoj názor, 

- vedieť vypočuť opačný názor, 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty. 

 

Pracovno-technická oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

- vedieť spolupracovať so skupinou, 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život, 

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, 

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu, 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, 

- objavovať krásu v bežnom živote. 
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Telovýchovná 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. 

 
Turisticko – branná oblasť 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

-  prejavovať záujem o pravidelný telesný pohyb      

- pochopiť zásady pobytu v prírode   

- rozvíjať vytrvalosť a vôľu                

- posilniť úctu k prírodným hodnotám    

- vedieť používať mapy a orientovať sa v teréne,         

- prejavovať citlivý vzťah k prírode 

-     pochopiť význam správneho využívania prírodných zdrojov 
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Výchovný plán CVČ 

 
 

Výchovný plán je vypracovaný pre všetky záujmové a športové útvary na školský rok. 

Výchovný plán obsahuje: 

- najmenší počet hodín činnosti jednotlivých záujmových a športových útvarov 

v školskom roku, 

- zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-

vzdelávacích činností v školskom roku v rámci výchovného programu. 

Uvedený najmenší počet predstavuje činnosť príslušného záujmového útvaru jedenkrát za 

týždeň (alebo jednu hodinu týždenne) a jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby 

sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas jedného týždňa. 

Vzhľadom na špecifikum tohto zariadenia môže byť počet hodín záujmovej činnosti vyšší, 

ako je stanovený a naopak, počet výchovno-vzdelávacej činnosti nižší ako je vymedzený. 

 

 

Záujmový/športový útvar 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

Z
Č

: Tematická oblasť výchovy 

P
o

če
t 

V
V

Č
: 

Počítačový 30 Vzdelávacia 30 

Modelársky 30 Pracovno-technická 30 

Spevácky 30 Esteticko-kultúrna 30 

Novinársky 30 Spoločensko-vedná 30 

Ekologický 30 Prírodovedno-environmentálna 30 

Folklórny  30 Esteticko-kultúrna 30 

Výtvarný 30 Esteticko-kultúrna 30 

Ručné práce 30 Pracovno-technická 30 

Šikovné ruky 30 Pracovno-technická 30 

Hasičský 30 Turisticko-branná 30 

Stolnotenisový 30 Telovýchovná a športová 30 

Futbalový 30 Telovýchovná a športová 30 

Krúžok SJL 30 Vzdelávacia 30 

Anglický jazyk  30 Vzdelávacia 30 

Vševedko 30 Spoločensko-vedná 30 

Turistický 30 Turisticko-branná 30 

Biblicko-tvorivý 30 Pracovno-technická 30 
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Výchovné štandardy CVČ 
 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujú súbor požiadaviek na 

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú žiaci získať, aby si mohli rozvíjať 

vedomosti zručnosti a schopnosti získané vzdelávaním v škole. Delia sa na: 

- výkonové štandardy - stanovujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov; sú 

to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci pobytu v CVČ alebo po 

absolvovaní činnosti v záujmovom útvare, 

- obsahové štandardy - určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 
Vzdelávacia oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Práca s materinským jazykom a cudzím 

jazykom. Oboznámenie sa so základnými 

poznatkami (angličtina) 

Byť otvorený získavať nové poznatky 

a informácie 

 

Telovýchovná a športová oblasť 

Turisticko – branná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Záujmový útvar - turistika, mladý hasič, 

futbal, stolný tenis, letecké modelárstvo 

Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom 

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby  

Pomenovať škodlivosť fajčenia alkoholu 

a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny (fitness) 

Pomenovať význam pravidelného pohybu 

a cvičenia 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

 

Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Klasická hudba, výtvarné umenie, tanec, 

spev 

Prejavovať pozitívny vzťah  ku  

Klasickému a ľudovému  umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

a umelecké činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti  

Záujmový útvar , kultúrne vystúpenie Byť otvorený  k tvorivej  činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby Prejavovať pozitívny vzťah   

k jednoduchej estetickej úprave prostredia  

Veľká noc, deň matiek, úcta k starším, 

vianočný program 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí a vystúpení v oddelení/ 

záujmovom útvare 

Audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 
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Pracovno-technická oblasť 

 
Obsahový štandard  Výkonový štandard dieťaťa 

Pozorovanie prírody, vtákov a drobnej zveri, 

pozorovanie zmien v prírode šetrenie 

energiami, vodou, mapovanie čiernych 

skládok 

Pomenovať základné princípy  ochrany 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody 

, zber papiera, triedenie odpadu, využitie 

neekologického odpadu 

Uplatňovať  zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy 

Byť otvorený k experimentovaniu 

a hľadaniu nových poznatkov 

 

 

 

 Výchovné osnovy CVČ 

 
Sú súčasťou výchovného programu. Musia byť vypracované najmenej v rozsahu 

ustanovenom vo výchovných štandardoch CVČ. 

Výchovné osnovy sú vypracované pre každú tematickú oblasť výchovy. Obsahujú názov 

tematických oblastí výchovy, výchovno-vzdelávací cieľ a vymedzujú počet výchovno-

vzdelávacích činností/aktivít, ktorý nesmie byť nižší, ako je stanovený počet vo výchovnom 

pláne. 

 

                    Výchovné osnovy pre jednotlivé tematické oblasti výchovy v CVČ 

 

Vzdelávacia oblasť 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Počet 

VVČ 

Rozvíjať získané 

poznatky (anglický 

jazyk, slovenský jazyk) 

Slovná zásoba, jazykolamy, 

zmyslové hry, didaktické hry, 
Individuálny prístup 30 

 

Telesná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací 

cieľ 
Obsah Metódy, formy 

Počet 

VVČ 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Nikotín, fajčenie, alkohol  

a zdravie, civilizačné choroby  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Beseda 

s odborníkom 

10 
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Súťaž 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

 

Stravovacie návyky, pitný 

režim, striedanie práce 

s odpočinkom, prvá pomoc  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Film 

Beseda s lekárom 

Súťaž 

10 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti. 

Kultivovať základné 

samoobslužné 

a hygienické návyky. 

(Stolný tenis, futbal) 

Záujmový útvar 

Sebaobsluha, poriadok v šatni, 

umývanie rúk, vetranie. 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia  

Súťaž 

Tréning 

10 

 

Turisticko – branná oblasť 

 

(Hasičský krúžok) 

Pochopiť základné 

princípy ochrany človeka 

a životného prostredia 

 

Pozorovanie Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Súťaž 

15 

Poukázať na šport aj 

relax v jednom. 

(Letecké modelárstvo) 

Oboznámenie sa 

a zdokonaľovanie v technike. 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Súťaž 

 

15 

 

                                           Spoločensko-vedná oblasť 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

hodín 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku CVČ 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné ry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

4 
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Prejavovať  úctu 

k rodičom , starším  

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie 

o domove , prejavy úcty 

k ľuďom, čo je tolerancia 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

4 

Pochopiť 

význam dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, Čo je 

diskriminácia , moje práva, 

tvoje práva, vychádzanie   

s ostatnými bez násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry riešiace konflikty 

Hry na dôveru 

Hry na presadzovanie 

4 

Posilniť základy hrdosti 

k národnej a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo svete , úspechy 

slovenských športovcov, 

umelcov 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Rozprávka 

4 

Kultivovať  kultúrne 

návyky a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, podanie ruky , 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

4 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, 

komunikácia s internetom, 

práca v textovom 

a grafickom editore,  

Individuálny prístup 

Braisntorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

4 

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne prejavy 

v správaní s 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia, 

vychádzanie s ostatným bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

3 

Vedieť samostatne  

a kriticky  riešiť 

jednoduché  konflikty 

Čo je konflikt, z čoho 

konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu 

predchádza 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry riešiace konflikt 

Hranie rolí 

3 

 

                                           Pracovno-technická oblasť 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

hodín 

Vedieť samostatne si 

vytyčovať jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie  Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

6 
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Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na presadzovanie 

sa 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu 

Splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Vlastná práca 

6 

Vedieť   spolupracovať 

so skupinou 

Spolupráca ,  vytváranie 

kladného vzťahu k ostatným 

, hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

6 

Rozvíjať základy  

manuálnych 

a technických  zručností 

Práca s rôznym materiálom 

, netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie 

darčeka, rozvoj jemnej 

motoriky , manipulačné 

zručnosti 

Individuálny prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 

6 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Spoločná maska na 

karneval, kalendár 

oddelenia, strom podujatí... 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

6 

 

  

                                                Esteticko-kultúrna oblasť 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

hodín 

Posilniť úctu  ku 

kultúrnym  hodnotám 

v blízkom okolí 

Ľudové tradície   a zvyky, 

kultúra povesti, 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

5 

Rozvíjať základy vzťahu  

ku klasickému umeniu 

Klasická hudba, výtvarné 

umenie, tanec,  

Motivácia 

Ukážka 

5 
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nácvik programu Povzbudenie 

Návšteva kultúrneho 

podujatia 

Súťaž 

Rozvíjať  talent 

a špecifické schopnosti  

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné  a 

športové činnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

5 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností  

a zručností 

kultúrne vystúpenie Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

5 

Prejavovať pozitívny 

vzťah   k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava oddelenia, 

netradičné ozdoby   

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

5 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 

v oddelení 

Veľká noc,  

vianočný program 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

5 

 

 

                                         Prírodovedno-environmentálna 

 

Cieľ Obsah Metódy, formy Počet 

hodín 

Pochopiť základné 

princípy  ochrany 

životného prostredia 

Pozorovanie prírody, 

pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou,  

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

15 

Rozvíjať  zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia 

CVČ,  triedenie odpadu, 

využitie neekologického 

odpadu 

 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

15 
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ČINNOSŤ CVČ 

 
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme pravidelnými  činnosťami formou záujmových 

útvarov, príležitostnou záujmovou činnosťou formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov  

zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole a spontánnou činnosťou. 

Centrum ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje tieto formy záujmového 

vzdelávania: 

- pravidelná: krúžky, záujmové útvary najčastejšie s týždennou periodicitou činnosti 

- príležitostná činnosť: súťaže, besedy, výlety (participácia na organizovaní podujatí) 

 

 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI, INÝMI SUBJEKTMI, PROJEKTY 
 

Spolupráca: 

 rodičia – zber druhotných surovín, materiálne vybavenie strediska, riešenie 

výchovných problémov žiakov 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – výchovné 

poradenstvo 

 ABC Centrum voľného času Prešov – spoluorganizácia, príp. účasť na podujatiach 

 

Projekty: 

 projekty realizované v spolupráci so školou – Škola podporujúca zdravie,  

                                                                          eTwinning, mliečny program,  

                                                                          školské ovocie 

 príležitostné projekty v spolupráci s inými subjektmi zamerané na rôzne oblasti 

činnosti 

 

PROPAGÁCIA ČINNOSTI 

     CVČ cez webovú stránku školy, ktorá je pravidelne aktualizovaná, poskytuje informácie 

o pripravovaných aj realizovaných aktivitách. Centrum voľného času ďalej informuje o svojej 

činnosti verejnosť prostredníctvom násteniek, školského rozhlasu a iných médií.  

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
Realizáciu výchovného programu v stredisku záujmovej činnosti zabezpečujú kvalifikovaní 

pedagógovia zo ZŠ s MŠ Sedlice  a dobrovoľní  zamestnanci , ktorí disponujú špecifickými 

schopnosťami, zručnosťami a skúsenosťami, potrebnými pre úspešné vedenie záujmového 

útvaru. Zloženie zamestnancov zodpovedá potrebám CVČ. 

 

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov zabezpečujúcich činnosť CVČ je stanovené v pláne 

kontinuálneho vzdelávania základnej školy, pretože vedúcimi záujmových útvarov sú najmä 

pedagogickí zamestnanci školy.  

V oblasti vzdelávania vedúcich záujmových útvarov škola (CVČ) požaduje: 

- vzdelávanie sa v oblasti obsahovej náplne záujmového útvaru, získavanie 

a udržiavanie odbornej kvalifikácie na vedenie ZÚ najmä v štruktúrach zväzov 

a združení, na ktoré sú ZÚ obsahovo napojené.  

- vzdelávanie sa v oblasti pedagogiky, 

- vzdelávanie v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa. 
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MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

PREVÁDZKA CVČ 

 
Materiálno-technické zabezpečenie 

 stolnotenisové stoly 

 spoločenské hry  

 telovýchovný športový materiál 

 hudobné nástroje a zvuková technika 

 náradie v školskej dielni 

 učebné pomôcky v školských kabinetoch 

 výpočtová technika, internet 

 

Priestorové podmienky 

 

 školská dielňa 

 počítačová učebňa 

 školské triedy 

 Jazyková učebňa 

 telocvičňa po ukončení vyučovania 

 školský areál 

 školská sauna 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky považujeme za nadštandardné, 

zabezpečujúce kvalitné výchovno-vzdelávacie prostredie pre žiaka i vychovávateľa. 

 

Prevádzka strediska záujmovej činnosti 

Popoludňajšia prevádzka: 12.30 - 16.30 hod. 

 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

PRI VÝCHOVE 

 

CVČ zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na výchovu, 

žiaci sú na začiatku školského roku v spolupráci s triednymi učiteľmi poučení o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o školskom poriadku, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

Zamestnanci CVČ pravidelne absolvujú školenia i preskúšavanie o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a požiarnej ochrane, zabezpečované odbornými školiteľmi. Dodržiavanie 

hygienických predpisov a nariadení je pod dohľadom RÚVZ v Prešove. Drobné poruchy sú 

odstraňované v rámci údržby školy. 

Povinnosť identifikovať aktuálne riziká a minimalizovať zistené riziká majú všetci 

zamestnanci. Identifikáciu potenciálnych rizík zabezpečuje škola dodávateľsky cez 

profesionálnu firmu. 

Riaditeľ školy vydáva súbor interných predpisov zabezpečujúcich BOZP, platných i pre 

CVČ. Základ tvoria príslušné ustanovenia vnútorného poriadku. Odškodňovanie úrazov je 

zabezpečované cez hromadné úrazové poistenie všetkých žiakov školy poisťovňou 

Kooperatíva /č.z.:0232023337/. 
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VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 
Na hodnotenie výchovných výsledkov žiakov sú využívané metódy: 

a) slovné hodnotenie spĺňajúce výchovný efekt, pochvaly, pokarhania a pod., 

b) písomné hodnotenie na požiadanie rodiča alebo v mimoriadnych výchovných prípadoch, 

c) kolektívne posedenie s cieľom rozboru výchovných aspektov v danom kolektíve žiakov. 

 

Cieľom tohto hodnotenia je: 

 poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o jeho správaní 

 naznačiť návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov v správaní 

 motivovať žiaka k lepším výkonom, samostatnosti, príp. podporiť sebavedomie žiaka 

 povzbudiť v aktívnej a prospešnej činnosti 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov, hodnotenie CVČ 

 
Kontrola a hodnotenie zamestnancov CVČ sa riadi vnútorným systémom kontroly 

a hodnotenia platným pre všetkých zamestnancov Základnej školy s materskou školou 

Sedlice. 

Hodnotenie školského strediska záujmovej činnosti je súčasťou hodnotenia školy, napr. 

hodnotenia silných a slabých stránok zariadenia SWOT analýzou. 

 

 

ZÁVER 

 
Centrum voľného času zabezpečuje pobyt a program pre žiakov 1.až 9.ročníka 

 (6 – 15 roční) v čase od 12.30 hod.  – 16,30 hod. ,čiže  po vyučovaní. Je to však otvorené 

zariadenie, a preto medzi sebou radi vidíme aj našich bývalých žiakov či iných záujemcov. 

Supluje sčasti rodinné prostredie a zabezpečuje spoločenskú, záujmovú a relaxačnú činnosť. 

Využívajú to hlavne žiaci zamestnaných rodičov a žiaci dochádzajúci zo vzdialenejších obcí, 

ktorí tak nie sú odkázaní tráviť čas na ulici a na autobusovej stanici. Rodičia i žiaci ponuku 

CVČ radi využívajú, o čom svedčí naplnenosť všetkých záujmových útvarov a maximálne 

využitie priestorov. Bezpečnosť, nadštandardné vybavenie a činnosť CVČ, ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou Sedlice, je zárukou spokojnosti rodičov i žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 


