CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Československej armády 957/13 , 028 01
Trstená

PLÁN PRÁCE
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

Prerokovaný a schválený:
a.) vo vedení CVČ Trstená

24.09.2021

b.) v pedagogickej rade

01.10.2021

c.) v Rade školy

29.09.2021

Ing. Zdenka Abrahamová, riaditeľka CVČ Trstená
Mgr. Stanislav Pňaček, predseda RŠZ

Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22.mája
2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o školskom klube
detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku
odbornej praxe, z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z Výchovného programu Centra voľného času
ako aj z aktuálnych Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento
školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie
štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.

Centrum voľného času bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka,
vrátane školských prázdnin. Dôraz budeme klásť na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno
- patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou
samosprávou, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. V rámci svojho pôsobenia budeme
vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou
voľného času detí a mládeže v obci a regióne, v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej
politiky voči mladej generácii.
Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a
mládežou školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou
a ďalším právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú, alebo sa na nej vzájomne
dohodnú.
Plán činnosti Centra voľného času v Trstenej vychádza aj z týchto dokumentov:
1.
2.
3.
4.

Z vyhodnotenia činnosti CVČ za školský rok 2020/2021
Akčného plánu politiky mládeže
Zákona z 2.júla 2008 o podpore práce s mládežou
Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Trstená

Činnosť CVČ bude prebiehať v nových priestoroch CVČ - v Dome kultúry Trstená,
Československej armády 957/13, 028 01 Trstená a na elokovaných pracoviskách CVČ podľa dodatku
k zriaďovacej listine . Záujmové útvary môžu byť realizované aj na ďalších miestach podľa ročného
výchovného plánu práce v jednotlivých ZÚ/multifunkčné ihriská v meste Trstená, turistické
chodníky, cyklotrasa.../.
Aktivity budú zabezpečované prostredníctvom
• pravidelnej záujmovej činnosti (krúžky, kluby)
• príležitostnej záujmovej činnosti (stretnutia, besedy, rozhovory, kvízy a ďalšie aktivity)
• klubovej činnosti - Klubová činnosť v CVČ je nepravidelnou činnosťou, ktorá poskytuje
priestor pre deti a mládež mesta Trstená realizovať svoje záujmy a záľuby podľa momentálnej
časovej dispozície a možnosti zúčastniť/nezúčastniť sa vybranej činnosti. Tejto činnosti sa
môžu zúčastniť deti z celého regiónu bez toho, aby sa stali členmi CVČ
• prázdninovej činnosti a rekreačnej činnosti (pobytové tábory, prímestské tábory, sústredenia,
exkurzie, výlety, súťaže...)
• spontánnej činnosti
• projektovej činnosti
• predmetových súťaží a olympiád a športových súťaží podľa POP
• servisnej činnosti pre organizácie a verejnosť /burzy, karnevaly.../

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 :

Organizácia školského roka 2020/2021 vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR
pre školský rok a jeho dodatkov a z Pokynov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trstená na školský rok.
Školský rok sa začína 1. septembra 2020 - utorok. Krúžková činnosť CVČ začína 01. Októbra
2019 (štvrtok).
Krúžková činnosť CVČ v školskom roku 2020/2021 sa končí 31. mája 2021 (piatok).
Letná činnosť CVČ začína 01. júla 2020 /štvrtok/ a končí sa 31. augusta 2020.(utorok).

Prázdniny

jesenné

Začiatok vyučovania
po prázdninách

27. október 2021

28. október –

2. november 2020

/streda/

29. október 2021

/Utorok/
10. január 2022
/pondelok /

03. február 2022

04. február 2022

07.február 2022

/ štvrtok /

/ piatok /

/ pondelok /

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

04. marec 2022

07. marec - 11. marec
2022

14. marec 2022

Košický a Prešovský
kraj

18. február 2022
(piatok)

21. február - 25. február
2022

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

25. február 2022

28. február - 04. marec 2022 07. marec 2022

polročné

veľkonočné
letné

Termín prázdnin

22. december 2021 23. december 2021 7. január 2022
/streda/

vianočné

jarné

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin

/piatok/

/pondelok/

(piatok)

28. február 2022
(pondelok)

(pondelok)

13. apríl 2022

14. apríl - 19. apríl 2022

20. apríl 2022

/ streda/
30.jún 2022
/štvrtok/

/ Streda /
1. júl - 02. september 2022 05.september 2022
/piatok – piatok/
/pondelok/

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CVČ :
a/ pedagogický úsek:
•
•
•
•
•

riaditeľka
vedúca spojených oddelení CVČ
pedagogickí zamestnanci
externí zamestnanci
dobrovoľní zamestnanci starší ako 18 rokov

b/ hospodársko-správny úsek
•

ekonomicko-mzdový zamestnanec

- pracovná zmluva na plný úväzok

HLAVNÉ CIELA NA ROK 2021/2022 :
1. zrekonštruovať a po celý rok udržiavať projektový Zábavno-náučný chodník s cieľom oživiť
a spropagovať jeho existenciu, osadiť nové lavičky, drevené pexeso a prírodný xylofón
a upraviť studničku LUKY aj s prekrytím prameňa strieškou
2. zamerať sa na prácu s handicapovanými deťmi, zorganizovať pre nich minimálne raz za dva
mesiace aktivitu s prizvaním rôznych odborníkov
3. rozbehnúť a spropagovať klubovú činnosť v klubovni CVČ na sídlisku Západ a uviesť ju do
celoročnej prevádzky od pondelka do štvrtka v časovom rozpätí od 14.00 do 16.30 tak, aby
bol umožnený vstup všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania a rasy.
HLAVNÉ ÚLOHY CVČ :
- pravidelnú záujmovú činnosť realizovať v zmysle plánu práce jednotlivých ZÚ
a stanoveného rozvrhu práce

T: úloha stála
-

spoluprácou s Mestom Trstená, so školami a športovými organizáciami a organizáciami
podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní z okresu Tvrdošín a zo susediacich okresov ponúknuť prostredníctvom rôznych športových krúžkov možnosť športového vyžitia
deťom a mládeži z Trstenej a okolia

T: úloha stála
-

Z: R CVČ, všetci pedagog. zamestnanci

príležitostnú záujmovú činnosť podľa ročného plánu príležitostnej činnosti a záujmu detí
a mládeže koordinovať s plánom súťaží a olympiád vyhlasovaných MŠ SR

T: úloha stála
-

Z: všetci pedagog. zamestnanci

Z: všetci pedagog. zamestnanci

Klubová činnosť – realizovať podľa stanoveného rozpisu v každý pracovný deň okrem
piatku v čase od 14.00 do 17.00 hod – v klubovni na sídlisku Západ s hlavnou úlohou
propagácie činnosti CVČ a s dôrazom na flexibilitu záujmov detí a mladých ľudí hlavne
zo sídliska Západ – predchádzať negatívnym javom na sídlisku ako je ničnerobenie, nuda
a nečinnosť.

T: úloha stála
-

skvalitniť spoluprácu so školami, školskými zariadeniami, detskými a mládežníckymi
združeniami a organizáciami, v pôsobnosti ktorých je práca s deťmi a mládežou

T: úloha stála
-

Z: všetci pedagog. zamestnanci

v priebehu školského roka organizovať pracovné stretnutia externých vedúcich
záujmových útvarov za účelom skvalitňovania práce s deťmi a mládežou

T: priebežne
-

Z: všetci pedagog. zamestnanci

uverejňovať mesačný harmonogram príležitostnej záujmovej činnosti, publikovať ho v
médiách a na web stránke CVČ a zabezpečovať tak kvalitnú propagáciu zariadenia na
verejnosti

T: trvale
-

Z: všetci pedagog. Zamestnanci

prostredníctvom kvalitnej záujmovej činnosti získavať deti a žiakov z málo podnetného
rodinného prostredia pre činnosť v CVČ

T: úloha stála

-

Z: vedenie CVČ, ekonomický zamestnanec

zabezpečiť kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti v záujmových útvaroch
zariadenia a prostredníctvom nej zvyšovať naplnenosť jednotlivých ZÚ

T: úloha stála
-

Z: všetci pedagog. zamestnanci

zabezpečovať vyhovujúce materiálno-technické vybavenie a podmienky pre činnosť
CVČ, prácu v ZÚ, účelne a racionálne využívať finančné prostriedky na zabezpečenie
činnosti ZÚ CVČ

T: úloha stála
-

Z: všetci pedagog. zamestnanci

využívať inovácie v edukácii, netradičné metódy a formy práce v pravidelnej, ale aj v
príležitostnej záujmovej činnosti, preferovať zážitkové formy práce s deťmi

T: úloha trvalá
-

Z: všetci pedagog. zamestnanci

realizovať podujatia zamerané na aktualizáciu Národného programu boja proti drogám,
Národného programu zdravia a iných preventívno - výchovných programov (sexuálna,
rodinná výchova, environmentálna výchova), využívať tieto programy v pravidelnej
činnosti

T: úloha stála
-

Z. pedagogickí zamestnanci CVČ

Z: vedenie CVČ

koordinovať činnosť Mládežníckeho parlamentu v meste Trstená a pravidelne
organizovať s jeho členmi stretnutia za účelom kvalitnej spolupráce

T: priebežne

Z: vedenie CVČ, vedúci RŠZ pri CVČ

-

využívať v činnosti CVČ možnosti rôznych grantových programov zameraných na
podporu práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase

T: priebežne
-

Z: všetci pedagog. Zamestnanci

zabezpečiť konanie aktivít v spolupráci s olympijským výborom Hornej Oravy, realizácia
podujatí, táborov a akcií pod záštitou Olympijského zväzu

T: priebežne, ťažiskovo máj-jún

-

Z: vedúca spojených oddelení

projektová činnosť - vyhľadávanie možných fondov, grantov a nadácií na projekty

T: priebežne

Z: všetci pedagogickí zamestnanci

zabezpečiť vhodné epidemiologicko-hygienické opatrenia pre zamestnancov aj členov ZÚ
na ochranu pred pandémiou, pravidelné oboznamovanie s opatreniami
T: priebežne
Z: riaditeľka CVČ, vedúci ZÚ
-

- zostaviť plán činnosti pre možné nariadenie home office
T: do 30.10.2021
Z: riaditeľka CVČ
- vypracovať plán kontinuálneho a aktualizačného vzdelávania zamestnancov
T: do 15.10.2021
Z: riaditeľka CVČ

PERSONÁLNE OBSADENIE CVČ :
V školskom roku 2021/2022 sú v CVČ traja pedagogickí zamestnanci na plný výchovný
úväzok a jeden zamestnanec na polovičný pracovný úväzok. V prípade potreby bude riaditeľka
CVČ v priebehu školského roka zamestnávať ďalšieho pedagogického zamestnanca na čiastočný
úväzok – a to v prípade, že bude naplnený niektorý zo záujmových útvarov so špecifickým
zameraním. V pracovnom pomere na plný úväzok je v CVČ v školskom roku 2021/2022
zamestnaný jeden nepedagogický ekonomicko-mzdový zamestnanec a 1 externý zamestnanec –
DPČ / správca siete ./ V tomto školskom roku je uzatvorená dohoda o dobrovoľnej činnosti s 23
dobrovoľnými zamestnancami – vedúcimi ZÚ, ktorí vedú spolu 34 krúžkov.
1. Interní zamestnanci :
Meno :
Ing. Zdenka Abrahamová
Silvia Kompanová
Bc. Lýdia Hrubcová
Mgr. Stanislav Pňaček
Erika Ťapajová

zaradenie :
výchovný úväzok :
riaditeľka CVČ
5 hod. / týždenne
pedag. zamestnanec
30 hod. / týždenne
pedagogický zamestnanec
15 hod./ týždenne
pedag. zamestnanec
30 hod. / týždenne
ekonomicko-mzdový zamestnanec

Spolu interných zamestnancov - 5
Spolu externých dobrovoľných zamestnancov - vedúcich ZÚ : 23

2. Plnoletí dobrovoľní zamestnanci :

Č.

Meno vedúceho ZÚ

Kondičné posilňovanie – 1
Futbal – 1
Florbal - 1
2.
Pavol Palčo
Basketbal – 1
Bedminton - 1
Capko Róbert
Cykloturistický – 1
3.
Triedny klub kvarta - 1
Silvia Paliderová
Chemický ZÚ - 1
4.
5.
Modranszký Peter
Minecraft - 1
6.
Palčová Martina
Nemecký jazyk – 1
Triedny klub 1.B - 1
Erika Kristofčáková
Prírodovedný – 1
7.
Žofaj Peter
Strelecký – 1
8.
Volejbal - 1
9.
Martauz Róbert
SČK- 2
Triedny klub III.B -1
10. Katarína Zembjaková Triedny klub 1.C - 1
Volejbal - 1
11. Andrea Fojtíková
Triedny klub IV.C - 1
12. Silvia Szabová
13. Peter Pallo
Mixer - 1
14. Ľubomír Mišinec
Florbal ml. - 1
Futbal Brezovica - 1
15. Jaroslav Hajdúk
Futbal Brezovica - 1
16. Juraj Meško
17. Marián Pallo
Hasiči – 1
18. Marián Benický
Kolky - 2
Florbal – 1
19. Miloš Gallo
Futbal - 1
Volejbal – 1
20. Jozef Iskra
Florbal – 1
21. Ragalová Eva
Strelecký – 1
22. Jaroslav Pallo
Florbal – 1
Zdravotnícky - 1
23. Martina Dlholucká
Spolu krúžkov : 34
spolu dobrovoľných : 23
1.

Jaroslav Gabarík

Krúžky – počet skupín

Počet
detí
20
9
24
19
15
15
18
14
12
17
13
17
16
25
43
25
19
27
28
29
9
13
12
10
54
23
11
20
16
5
17
7
602

Spolu počet externých záujmových útvarov v školskom roku 2021/2022 : 34

Škola/zaradenie
GMH

GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
GMH
iní
iní
iní
iní
iní
iní
POH
POH
ZŠ R.Dilong
ZŠ R.Dilong
ZŠ R.Dilong

Zoznam interných záujmových útvarov :
Č.
Meno a priezvisko
Názov ZÚ
zamestnanca
1. Ing. Zdenka Abrahamová
Pastelka
2. Slvia Kompanová
Plavecký I.
3.
Plavecký II.
4.
Legomajster MŠ Západ
5.
Legomajster MŠ Puškinova I.
6.
Legomajster MŠ Puškinova II.
7. Mgr. Stanislav Pňaček
Hokejbal
8.
Aj MŠ Vitanová
9.
Športmix I.
10.
Plavecký I.
11.
Plavecký II.
12. Mgr. Stanislav Pňaček
Mládež. parlament
13. Mgr. Stanislav Pňaček
Iné GMH
14. Bc. Hrubcová Lýdia
Tanečná
15. Bc. Hrubcová Lýdia
Iné R. Dilong
16. Ing. Abrahamová Zdenka
Iné R. Dilong
17. Kompanová Silvia
Iné R. Dilong

VVČ
60
45
60
45
45
45
60
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Ostatn
á VVČ
20
20
30
30
30
30
20
5
20
15
15
30
10
10
10
10
10

PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ:
V školskom roku 2021/2022 vytvoríme podmienky pre prácu v 51 záujmových útvarov / z toho 17
vedú interní zamestnanci CVČ a 34 ZÚ budú viesť externí zamestnanci CVČ, s ktorými bude
uzatvorená Dohoda o dobrovoľnej činnosti s podmienkou odviesť min. 60 hodín záujmovej činnosti za
školský rok. Činnosť v ZÚ začína 1.10.2021 /piatok / a končí 31.5.2002 /utorok/. V prípade, že bude
v niektorom ZÚ odvedených 60 hodín VVČ skôr ako 31.05.2022 môže sa činnosť v ZÚ ukončiť pred
týmto termínom. Pri krúžkoch vedených v MŠ sa počet hodín výchovno-vzdelávacej činnosti znižuje
na 45.
Na úvodných stretnutiach ZÚ sú vedúci povinní oboznámiť svojich členov s plánom záujmového
útvaru, poučiť ich o BOZP, o epidemiologických opatreniach ako aj o dodatku k školskému poriadku
vydanom na rok 2021/2022. Vedúci ZÚ je povinný viesť riadne predpísanú pedagogickú
dokumentáciu v zmysle internej smernice o vypisovaní a vedení pedagogickej dokumentácie.
Plán spontánnej a príležitostnej činnosti , športových súťaží a olympiád podľa mesiacov :
Mesiac :

September

Názov akcií /podujatie :

-

Nábor detí do ZÚ
Propagačná činnosť
Zasadnutie SAŠŠ Žilina
Prac. Stretnutie s dobrovoľnými zamest.
CVČ a externistami a karate klubom
Pracovná porada
Stretnutie s OZ MÁŠA

Počet
hodín
VVČ
40
10
0

ostat
ná
činn
osť
20
10
3

2
0
0

2
4
2

Zodpovedný

Všetci PZ
Všetci PZ a vedúci
Kompanová
Abrahamová
Všetci PZ
Pňaček, Abrahamová

-

Október

November

December

-

RŠZ
Zasadnutie s Mládežníckym parlamentom
Pracov. stretnutie s organizáciami
venujúcim sa výchove detí a mládeže
v Trstenej a s vedúcou školského úradu
Európsky týždeň športu
650 výročie mesta – 650.minút pre mesto
Jesenné prázdniny
Záujmová činnosť
Externá záujmová činnosť
Pracovná porada
Mestské zastupiteľstvo – správa
Propagačná činnosť
Stretnutie s TMP
Stretko s rodičmi
Prac. Stretnutie s dobrovoľníkmi
Projektová činnosť
Cezpoľný beh
Futsal SŠ
Florbal ZŠ, SŠ
Európsky týždeň športu
Jesenné tvorenie z gaštanov
Klubová činnosť
Príprava Mikulášskych slávností
Projekt Zábavno-náučný chodník
Deň študentstva
Záujmová činnosť
Externá záujmová činnosť
Pracovná porada
Propagačná činnosť
Tvorivé dielne v CVČ
Mládežnícky parlament
Jesenné prázdniny
Kvalifikácia futbal ZŠ
Olympiáda v SJ
Ekoposter – Voda pre život
Stretnutie s deťmi – Downov syndróm
Klubová činnosť
príprava mikulášskych slávností
Mikulášske slávnosti
Záujmová činnosť
Propagačná činnosť
Vianočný turnaj volejbalový
Výstava hand made- Babinec, Pastelka
Vianočné prázdniny
Hokejbalový zápas
Vianočné trhy pre verejnosť v malom
turistický výlet -Stridžie dni Trenčín
Mládežnícky parlament
Prázdninové kúpanie
Teambuilding s organizáciami v meste
Externá záujmová činnosť

0
3

2
3

4
6
5
16
168
459
0
0
2
3
2
1

3
4
1
4
12
75
4
5
3
2
2
6

2
4
2
4
6
4
66
15
12
4
168
459
0
2
6

4
2
2
4
4
1
15
15
4
2
24
75
4
5
4

2
10
4
4
8
4
66

2
3
2
2
4
4
15

6
4
136
2
4
4
40
8
5
16
4
4
4
360

10
1
18
8
4
8
10
2
14
2
2
2
2
48

Pňaček, Abrahamová
Pňaček, Abrahamová
Pňaček, Abrahamová
Kompanová, Pňaček
Kompanová, Pńaček
Všetci PZ
Všetci zamestnanci
Interní PZ
Dobrovoľní PZ
PZ
Abrahamová
Všetci zamestnanci
Pňaček
Pňaček, Hrubcová
Abrahamová,Kompa
nová
Všetci zamestnanci
Kompanová
Kompanová
Kompanová
Všetci PZ
Hrubcová
Všetci PZ
Všetci zamestnanci
Všetci PZ
Kompanová
Všetci PZ
Dobrovoľní PZ
Abrahamová, PZ
Všetci PZ
Abrahamová,,Hrubco
vá
Pňaček
Pňaček, Hrubcová
Kompanová
Kompanová
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci zamestnanci
Všetci zamestnanci
Pňaček, Hrubcová
Abrahamová
Kompanová
Pňaček
Abrahamová
Kompanová
Pňaček
Kompanová
Pňaček, Abrahamová
Dobrovoľní PZ

-

Klubová činnosť
Pečenie medovníkov
Ekoposter, Voda pre život
Zimné novoročné prázdniny
Mládežnícky parlament
Akcia s OZ MÁŠA - sánkovačka
Požičiavanie karnevalových masiek
Chlapci a dievčatá z jednej lavice
propagačná činnosť
novoročný športový turnaj
záujmová činnosť
Stretnutie s TMP
Novoročné stretnutie s externistami
Turistický výlet
Projektová činnosť
Animačný program lyžiarske výcviky
Záujmová činnosť int.+ext.
Klubová činnosť
bežkovanie

40
6
10
24
4
3
4
5
2
4
180
4
5
6
8
48
388
40
4

10
3
4
6
2
1
20
10
8
2
20
2
6
2
2
10
50
10
1

Február

-

4
4
4
4
4
2
2
8
490
40
4

2
2
14
10
20
2
2
2
66
8
4

Marec

-

Valentínske srdiečko
Pochovávanie basy
Nebezpečná misia – súťaž
Valentínska výstava
Požičiavanie karnevalových masiek
Akcia s OZ MÁŠA
Stretko v CVČ - Týždeň manželsta
Polročné prázdniny
záujmová činnosť int.+ext.
Klubová činnosť
Aktivity s integrov. a znevýhodnenými
deťmi
Akcia s OZ MÁŠA
Mládežnícky parlament v CVČ
Najšikovnejší predškolák
Futbal Školský majster
Veľkonočný Deň tradícií
Veľkonočná výstava vo výstavnej sále
propagačná činnosť
Pastelkáči – mesiac knihy, výroba záložiek

2
4
6
4
4
6
4
8

2
2
4
4
16
10
10
3

Návšteva mestskej knižnice
Jarné prázdniny
Záujmová činnosť
Klubová činnosť
Príprava Športfestu 2021
Výlet pre deti z obcí
Deň Zeme pre MŠ a ZŠ
Akcia s OZ MÁŠA a Ml..parlamentom
Rodičia a deti v CVČ - klubovňa
Tipovačka v MS v hokeji s CVČ
Záujmová činnosťint.+ext.
svetový deň umenia – akcia + výstava
športová sobota
Projekt zábavno-náučný chodník

2
40
490
40
10
8
10
4
6
4
490
10
2
12

1
10
66
8
10
4
4
2
2
10
66
2
2
4

Január

Apríl

Všetci PZ
Hrubcová
Všetci PZ
Všetci PZ
Pňaček
Kompanová
Všetci zamestnanci
Kompanová
Všetci PZ
Pňaček
Všetci PZ
Pňaček, Hrubcová
Všetci zamestnanci
Kompanová
Všetci zamestnanci
Kompanová, Pňaček
PZ int.+dobrovoľ.
Všetci PZ
Hrubcová,
Kompanová, Pňaček
Abrahamová
Kompanová
Pňaček
Abrahamová
Všetci PZ
Kompanová
Pňaček
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Hrubcová, Pňaček
Kompanová
Pňaček
Kompanová
Kompanová
Abrahamová
Abrahamová
Všetci PZ
Hrubcová,
Abrahamová
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Pňaček
Kompanová
Abrahamová
Kompanová, Pňaček
Pňaček
Pňaček
Všetci PZ,
Abrahamová
Kompanová, Pňaček
Všetci PZ

Máj

Jún

Júl – august

-

Klubová činnosť
Veľkonočné prázdniny
Deň a noc v klubovni
Medzinárodný deň tanca
Výstava Pastelka
Zábavno-náučný chodník
Športfest 2021
Príprava letnej činnosti
Príprava MDD
Akcia s OZ MÁŠA
Olympijské dni
Svetový deň rodiny
tipovacia súťaž MS hokej
turistický výlet
súťaž "Po stopách..."
Deň otvárania studničiek
propagačná činnosť
záujmová činnosť int.+ext.
klubová činnosť
Záverečné výlety s krúžkami
Zábavno-náučný chodník
Cyklovýlety so ZŠ
Spomienky na časy vojny v Trstenej
Záverečné stretnutia členov ZÚ.
Výlet pre ZŠ
Dilong liga – dievč. Futbal
Športfest 20201
Akcia s OZ MÁŠA
OK na Bicykli bezpečne
Príprava letnej činnosti
MDD
Svetový deň životného prostredia
Olympijské dni
Svetový deň hudby
Animačný program Škola v prírode
Propagačná činnosť – leto
Poď na piknik
Prázdninová činnosť
Prímestské tábory
Letný pobytový tábor
Spontánna činnosť
Klubová činnosť
Letná činnosť s T4T

40
12
20
8
2
10
40
6
6
4
10
10
2
6
6
6
5
450
68
10
8
10
20
10
8
2
16
4
4
4
6
6
10
2
30
8
6

8
4
8
4
20
8
40
20
18
2
2
20
10
2
4
2
10
60
18
4
4
4
10
2
2
1
4
1
1
10
6
2
10
2
8
8
3

Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Hrubcová
Abrahamová
Všetci PZ
Všetci zamestnanci
Všetci zamestnanci
Všetci zamestnanci
Kompanová
Všetci PZ
Všetci zamestnanci
Pňaček
Kompanová
Pňaček
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ int.+dobr.
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ
Kompanová, Pňaček
Pňaček
Všetci PZ
Pňaček
Kompanová
Všetci PZ
Všetci PZ
Hrubcová, Pňaček
Všetci PZ
Hrubcová, Pňaček
Kompanová, Pňaček
Všetci PZ
Všetci PZ
Všetci PZ

Pozn.:
Plán letnej činnosti sa riadi osobitným rozpisom podľa plánu čerpania dovoleniek zamestnancov CVČ.
PLÁN RIADIACEJ PRÁCE
1. Plán jarných prázdnin spracovať do 31.01.2021
2. Plán letnej činnosti spracovať do 30.4.2022
3. Vyhodnotenie činnosti za školský rok 2020/20201
4. Plán pracovných porád spracovať do 30.9.20201
5. Hospitačný plán spracovať do 30.9.2021

zodp: riaditeľka CVČ
zodp: riaditeľka CVČ
spracovať do 02.októbra 2020
zodp: riaditeľka CVČ
zodp: riaditeľka CVČ
zodp: riaditeľka CVČ

6. uzatvorenie a kontrola triednych kníh za šk. rok 2020/2021 - do 31.08.2021
vedenie CVČ, vedúci ZÚ
7. Plán vianočných a novoročných prázdnin spracovať do 01.12.2021
Zodp.: vedenie CVČ
8. Kontrolná a hospitačná činnosť na ZÚ – minimálne 2 x mesačne – podľa hospitačného plánu
zodp: vedenie CVČ
9. Zvolať Radu školského zariadenia – do 30.09.2021 – prerokovanie dokumentov CVČ
Zodp. Mgr. Stanislav Pňaček
10. Vypracovať dodatky do Školského a Prevádzkového poriadku – epidemiologicko-hygienické
Opatrenia do 01.10.2021
Zodp: riaditeľka CVČ
11. Dohody s dobrovoľnými zamestnancami CVČ – vedúcim ZÚ
Zodp. Riaditeľka, ekonómka CVČ
12. Plán klubovej činnosti s rozpisom prevádzkovej doby do 30.09.2021
Zodp. Riaditeľka CVČ
13. Časový plán obnovy náučného chodníka s osadením nových prvkov do 30.9.2021
Zodp. Riaditeľka CVČ

Pracovná doba: - je pružná v zmysle pracovného poriadku zamestnancov CVČ, v rozpätí od 8,00
do 17.30 hod. s prevahou v popoludňajších hodinách. Rozvrh interných ZÚ orientovať do
pracovných dní pondelok - štvrtok. Piatky vyhradené na pracovné porady, organizovanie
príležitostných podujatí, spontánnej činnosti, klubovej činnosti, projektovú a servisnú činnosť a
prípravu menovanej činnosti CVČ. V prípade vyhlásenia mimoriadnej pandemickej situácie – Covid
19 sa práca CVČ riadi podľa aktuálnych prijatých opatrení s možnosťou prideliť zamestnancovi homeoffice, prípadne uplatniť prekážku na strane zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce.
Perspektíva ďalšieho rozvoja
február 20212- Vyhodnotenie činnosti za I. polrok školského roka 2021/2022
Kontrola plnenia opatrení a Správa o kontrolnej činnosti za prvý polrok šk. roka 2021/2022 spracovať
do 15.02.2022
Štvrťročné vyhodnotenie činnosti v priebehu školského roka 2021/2022, analýza činnosti a námety na
činnosť v budúcom roku, vykázanie dochádzky žiakov so vzdelávacími poukazmi – štatistika
k absolvovaným hodinám ZČ, správa o kontrolnej činnosti - predkladanie na pracovných poradách
/február 2022, a jún 2022.
Práca a aktivity s Občianskym združením pri CVČ – MÁŠA – v priebehu celého školského roka,
propagácia možnosti odovzdať OZ MÁŠA 2 % z dane.
Pravidelná klubová činnosť organizovaná pre deti a mládež s neustálenými záujmovými predstavami,
s časovým rozvrhom podľa toho, ako bude respondentom vyhovovať, so zameraním podľa vlastného
výberu.
ZÁVER:
Plán CVČ vychádza z daných podmienok a poslania, ktoré má zariadenie pre deti a mládež spĺňať.
Plán je otvoreným dokumentom. V priebehu roka bude dopĺňaný a menený podľa záujmu požiadaviek
detí, mládeže a rodičov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa mení aj legislatíva CVČ v priebehu školského
roka, je nutné pripraviť súbor možných finančných opatrení v súčinnosti so zriaďovateľom CVČ
Trstená.

Prílohy :
1. Hospitačný plán a plán kontrolnej činnosti
2. Plán pracovných porád

Centrum voľného času
Československej armády 957/13, 028 01 Trstená
Č. tel.: 043/ 5392 129, www.cvctrstena.sk; email: cvc@cvctrstena.sk
IČO : 378 102 01 DIČ : 202 1650 741
www.cvctrstena.sk; cvc@cvctrstena.sk

PLÁN PRACOVNÝCH PORÁD CVČ TRSTENÁ
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Pracovné porady v CVČ Trstená budú spravidla každý mesiac - druhý pondelok v mesiaci.
Na tieto pracovné porady budú prizývaní všetci zamestnanci CVČ – pedagogickí aj
nepedagogickí /Títo tvoria pedagogickú radu/. Program pracovných porád musí byť
oznámený zamestnancom vždy minimálne štyri dni pred konaním pracovnej porady.
Gremiálna rada CVČ – sa bude riadiť osobitným harmonogramom, bude zvolávaná
minimálne raz za dva mesiace. Gremiálnu radu tvorí riaditeľka CVČ, ekonomický
zamestnanec CVČ, vedúca oddelení a predseda RŠZ pri CVČ.
PLÁN PRACOVNÝCH PORÁD – Pedagogická rada:
Dátum :
September 2021

predbežný program:
- prerokovanie a schválenie : plán práce školy, školský
poriadok, vnútorný poriadok pre zamestnancov, organizačný
poriadok, plán pracovných porád a ďalšie smernice
zariadenia podľa zápisnice
- štatistické výkazy
- BOZP
- plán príležitostných akcií na október
- vyhodnotenie kontrolnej činnosti za leto 2021
- predpisy, usmernenia a opatrenia Covid 19

Október 2021

- príprava príležitostnej činnosti
- plán akcií na november
- kontrola plnenia uznesení
- rôzne
- projektové výzvy, projektová činnosť

November 2021

- príprava mikulášskych slávností
- vývin epidemiologickej situácie, opatrenia vo výchove a
vzdelávaní
- príprava programu na vianočné a novoročné prázdniny
- kontrola plnenia uznesení
- rôzne

December 2021

- vyhodnotenie príležitostnej činnosti
- plán akcií na II. polrok /január – jún 2022/
- kontrola plnenia uznesení
-príprava
stretnutia
s externými
a dobrovoľnými
zamestnancami CVČ
- rôzne

Január 2022

- plán prázdninovej činnosti
- kontrola plnenia uznesení
- plán príležitostných akcií na január, organizačné
zabezpečenie akcií
- rôzne
- vyhodnotenie kontrolnej činnosti

Február 2022

- kontrola plnenia uznesení
- plán príležitostných akcií na január
- rôzne
- plán prázdninovej činnosti – jarné prázdniny
- vyhodnotenie 1.polroka školského roka 2021/2022
- kontrola plnenia uznesení
- projektová činnosť
- rôzne

Marec 2022

- vyhodnotenie príležitostnej činnosti
- plán akcií na apríl
- kontrola plnenia uznesení
- príprava letnej činnosti
- rôzne

Apríl 2022

- vyhodnotenie príležitostnej činnosti
- plán akcií na máj
- kontrola plnenia uznesení
- príprava letnej činnosti, MDD
- Športfest
- rôzne

Máj 2022

- vyhodnotenie príležitostnej činnosti
- plán akcií na jún
- kontrola plnenia uznesení
- príprava letnej činnosti
- rôzne
- Športfest
- organizačné pokyny k záverečným stretnutiam členov ZÚ

Jún 2022

- plán čerpania dovoleniek na júl, august
- náborová činnosť v priebehu prázdnin
- zhodnotenie školského roka
- letná činnosť

- vyhodnotenie kontrolnej činnosti
PLÁN GREMIÁLNYCH PORÁD :
November 2021

- záujmová činnosť CVČ
- rozpočet
- športové súťaže a olympiády
- plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov
- legislatíva

Január 2022

- vyhodnotenie 1. Polroka
- rozpočet
- materiálne vybavenie
- kalendár športových súťaží a olympiád
- pracovná klíma a atmosféra na pracovisku
- výsledky hospitačnej činnosti

Marec 2022

- rozpočet
- výsledky hospitačnej činnosti
- propagácia zariadenia v médiách
- prázdninová činnosť

Máj 2022

- rozpočet
- kalendár podujatí a ich vyhodnotenie
- ukončenie záujmovej činnosti
- letná činnosť
- výsledky hospitačnej činnosti
- pracovná klíma a atmosféra na pracovisku

V Trstenej dňa 14.09.2021

