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      Do voľného času sa môžu zahrnúť činnosti ako športové hry, umenie, literatúra, kultúra, masmédia,
dobrovoľné  aktivity,  profesionálne  rekreačné  aktivity,  hobby  atď.  Vhodné  využitie  voľného  času  je
prevenciou pred zneužívaním drog, delikvenciou mladistvých a inými formami deviantného správania. V
súčasnosti, v dobe elektronických médií, je čoraz ťažšie nájsť si voľný čas na oddych a regeneráciu síl.
Práca často presahuje do času odpočinku, na strane druhej, hlavne deti a mládež, nevedia aktívne tráviť
svoj  voľný  čas, a  tak dochádza  k  nárastu  sociálno-patologických   javov.  Nielen  rodina, ale  aj  škola 
zohrávajú dôležitú úlohu v podpore kvalitného trávenia voľného času.

1. Vyhodnotenie činnosti CVČ  za školský rok 2012/2013

V  CVČ  pracovalo v školskom roku 2012/2013  146 žiakov v 15. záujmových útvaroch. Navštevovali ho
žiaci 1.-9. ročníka.  Zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť  a aktívny oddych detí  v ich voľnom
čase formou pravidelnej záujmovej činnosti, spontánnych aktivít v priebehu celého kalendárneho roka. 

Tvorivé  dielne  –  vedúca krúžku Mgr.Blahová Darina,  činnosť  krúžku  bola  zameraná na rozvíjanie
tvorivosti detí pri práci s rôznym materiálom.
Počítačový krúžok – vedúca p. Matlová Anna, činnosť bola zameraná na osvojovanie si základov pri
práci s počítačom, vyhľadanie informácií, ich spracovanie.
Stolný  tenis  –  vedúca  krúžku  Mgr.  Točeková  Zdena, žiaci  sa  zdokonaľovali  v stolnotenisovej  hre
a pripravovali sa na súťaže.
Turistický krúžok – vedúca Mgr. Pribelszká Ingrid, p. Vrtíková Marta, krúžok bol zameraný na rozvoj
pozitívneho vzťahu k prírode, ochranu prírody spoznávanie obce a jej okolia.
Krúžok varenia – vedúca krúžku Ing. Topáková B.,  žiaci si osvojili základy varenia.
Aerobik – vedúca krúžku Mihálová I., žiaci sa oboznámili so základmi aerobiku.
Folklórny krúžok – vedúca krúžku Mgr.Bagínová Alena, úlohou krúžku boklo rozvíjať kladný vzťah
žiakov k ľudovým tradíciám a zvyklostiam regiónu Valaská Belá.
Športový krúžok – vedúca  krúžku Mgr. Juríková Natália, poslaním krúžku bolo nájsť talentovaných
žiakov a podporiť ich športový talent .   
Krúžok  mladých  hasičov  –  vedúci  Bobok  Michal, úlohou  krúžku  bol  nácvik  a príprava  mladých
požiarnikov.
Krúžok varenia – vedúca Mgr. Príbelszká I., - žiaci si osvojili základy varenia, pečenia. 
Hra s číslami   –  vedúca krúžku Mgr.  Nemčeková Jana, úlohou krúžkov bolo  rozvíjať  matematické
myslenie a priestorovú predstavivosť.
Tanečný  krúžok  –  vedúca  p.  Matlová  A.,  Boboková  M.  -  počas  krúžku  si  žiaci  osvojovali  rôzne
pohybové činnosti, rozvíjali predstavivosť, rytmiku, správne držanie tela, nacvičovali tance.
Futbalový  krúžok  –  vedúci  Ing.  Roman  Jurík, poslaním  krúžku  bolo  nájsť  talentovaných  žiakov,
podporiť  ich  športový  talent,  upevňovať  a rozvíjať  ich  výkonnostnú  úroveň  vo  futbale.  Družstvo  sa
zúčastnilo niekoľkých súťaží v obvodových kolách.
Hra so slovami  - vedúca krúžku Mgr. Furková G., krúžok bol zameraný na zdokonalenie sa v rodnej
reči a jej správneho využitia.
Mladý záchranár -  ved. krúžku  Ing. Topáková Bibiana, žiaci si osvojili základy prvej pomoci, CO. 

     V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnili rôzne vychádzky, výlety do prírody, tvorivé dielne, kurzy,
turnaje a školské kolá v literárnych, výtvarných a hudobných súťažiach: maľovanie na asfalt, zhotovenie
šarkanov,  súťaž  o najkrajšieho  šarkana,  zber  papiera,  strašidelná  škola,  výstava  prác  s jesennou
tematikou, turnaj vo vybíjanej /ml. žiaci/, vianočná výzdoba školy, Mikuláš, Vianočná tržnica – charitatívna
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akcia, Súťaž o najkrajší vianočný pozdrav, stolnotenisový turnaj, relácie do školského rozhlasu, Karneval,
veľkonočná  výzdoba  školy,  jarné  zvyky  a obyčaje  –  tvorivá  dielňa,  klubové  stretnutie  –  popoludnie
spoločenských  hier,  sadenie  stromčekov,  zber  papiera,  zber  pomarančových  šupiek,  Deň  matiek  –
vystúpenie folklórneho krúžku, tanečného krúžku.

Návrhy a odporúčania na zlepšenie práce v šk. roku 2013/2014:

 zlepšiť  materiálne vybavenie jednotlivých krúžkov,

 zlepšiť propagáciu školských súťaží a tým zabezpečiť aktívnejšie zapájanie sa žiakov do nich,

 vytvoriť Žiacky parlament a úzko s ním spolupracovať na organizácii voľnočasových aktivít.

2.   Hlavné úlohy  CVČ

1. Vytvárať vhodné podmienky na relaxáciu, regeneráciu fyzických a psychických síl.
2. Aktívne spolupracovať pri koordinácii voľnočasových aktivít a záujmovej činnosti s koordinátormi        (

KEV, KP, KIF)  a vedúcimi záujmových  útvarov.
3. Viesť k formovaniu zodpovedného vzťahu k voľnému času ako k osobnej a spoločenskej hodnote.
4. Vytvárať vhodné podmienky a poskytovať zaujímavé príležitosti,  ponuky na zmysluplné využívanie

voľného času.
5. Umožňovať uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, záujmov, sklonov, schopností, nadania.
6. Podporovať  rozvoj  primeraných  sociálnych  kontaktov,  vzťahov,  osvojiť  si  normy  spoločenského

správania.
7. Vytvárať vhodné podmienky pre pozitívne zážitky, pre zážitky z úspechu v záujmovej činnosti.
8. Prispievať k prehlbovaniu vedomostí a zručností získaných na vyučovaní v škole, štúdia a následne

ich vedieť uplatniť v praktickom živote.
9. Pomáhať slabším žiakom a menej úspešným ako zvládnuť požiadavky školy.
10. Pomáhať kompenzovať nedostatky sociálne prostredia vo vývine detí.
11. Predchádzať negatívnym javom v spoločnosti (hrubosť, násilie, trestná činnosť, kriminalita).

3. Čiastkové úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ na šk. rok 2013/2014

     Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom
čase  formou  pravidelnej  záujmovej  činnosti,  spontánnych  aktivít,  súťaží  a individuálneho  prístupu
v priebehu celého kalendárneho roka.
Ponúka  žiakom  zaujímavé  možnosti  pre  zmysluplné  využívanie  voľného  času.  Poslaním  CVČ  je
vytvárať podmienky pre aktívne naplnenie voľného času detí a formovať u nich návyky racionálneho
využívania  času  mimo  vyučovania  na  oddych  a regeneráciu  duševných  a fyzických  síl,  na  rozvoj
talentu,  tvorivosti  a schopnosti.  Výchova  v CVČ  nadväzuje  na  výchovu  v rodine  a na  výchovno-
vzdelávací proces školy.

Podieľa sa na  formovaní osobností detí prostredníctvom :

a) pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch,
b) príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými podujatiami, súťažami,
c) prázdninovou činnosťou formou letných táborov alebo krátkodobých podujatí.
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3.1  Pravidelná záujmová činnosť

      Záujmová činnosť je cieľavedomá činnosť zameraná na uspokojovanie individuálnych potrieb
a záujmov,  schopností,  odkrývanie  a formovanie  nadania  a talentu,  rozširovanie  i prehlbovanie
vedomostí, poznatkov, utváranie zručností a návykov.
Pravidelná činnosť bude organizovaná v práci záujmových útvarov. V stredisku pracuje 14 záujmových
útvarov.  Vedúcimi  týchto  krúžkov sú učitelia  našej  ZŠ a externí  pracovníci.  Záujmové útvary  budú
pracovať  pravidelne  počas  celého  školského  roka  v popoludňajších  hodinách.  Ich  činnosť  bude
vychádzať z Plánu práce záujmových útvarov na tento školský rok.
V pravidelnej činnosti bude pracovať aj žiacky parlament, ktorý pracuje na našej škole. Našim cieľom
bude zapojiť do tejto práce čo najviac detí školy a vytvoriť z neho pomocný a iniciatívny orgán školy,
ktorý pomôže žiakom a vedeniu školy vo vyučovacom i mimovyučovacom procese.
Súčasťou pravidelnej činnosti budú i klubové stretnutia v rôznych oblastiach ako poobedia súťaží, hier,
športu, turistiky a pod. V rámci pravidelnej činnosti sa budeme podieľať na rozhlasovom vysielaní relácií
k výročiam, jubileám, štátnym sviatkom.
Výchova  k manželstvu  a rodičovstvu,  propagácia  enviromentálnej  výchovy  a protidrogovej  činnosti
bude pravidelne a nenásilne zdôrazňovaná vo všetkých záujmových útvaroch.
 

Harmonogram pravidelnej krúžkovej činnosti v šk. roku 2013/2014

 Záujmový útvar Vedúci Čas Učebňa

P
o

n
d

e
lo

k

Futbalový Ing. Roman Jurík 16,00 - 18,00 MFI + telocvičňa

Žiacky parlament Jana Lapšová 13,30 - 15,30 IV.

U
to

ro
k Tvorivé dielne Mgr. Darina Blahová 13,30 - 15,30 Učebňa BIO

Hra so slovami Mgr. Gabriela Furková 13,30 - 15,30 IX. / PC1

S
tr

e
d

a

Stolný tenis-začiatočníci Mgr. Zdena Točeková 13,30 - 15,30 telocvičňa

Stolný tenis - pokročilí Mgr. Zdena Točeková 15,30 - 17,30 telocvičňa

Hravá angličtina Mgr. Darina Blahová 14,45 - 15,45 MŠ

Varenie a aranžovanie I. Anna Matlová                          15,30 - 17,30 školský byt

Š
tv

rt
o

k

Športové hry Ing. Bibiána Topáková 13,30 - 15,30 telocvičňa

Hra s číslami Mgr. Jana Nemčeková 13,30 - 15,30 IX. / PC1

Folklórny
Mgr. Alena Baginová                    
Mgr. Petra Furková

15,00 - 17,00 III. , IV.

Florbalový Anna Matlová                         15,30 - 17,30 telocvičňa

P
ia

to
k

Varenie a pečenie  II. Anna Matlová                          15,30 - 17,30 školský byt

Hravá angličtina Mgr. Darina Blahová 14,45 - 15,45 MŠ

Krúžok mladých hasičov Michal Bobok 16,00 - 18,00
Hasičská
zbrojnica

3.2  Príležitostná záujmová činnosť

4



                                                                                                                      

     Cieľom príležitostnej záujmovej činnosti je zabezpečiť oddych, relax a zábavu. Príležitostná činnosť
bude  organizovaná  vo  forme  jednorazových  podujatí  v rámci  školy.  Bude  sa  dotýkať  rôznych
kultúrnych, spoločenských a športových aktivít podľa záujmu detí.
V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnia rôzne vychádzky a výlety do prírody, tvorivé dielne, kurzy,
turnaje, školské kolá v literárnych, výtvarných a hudobných súťažiach. Pri organizovaní príležitostnej
činnosti budeme aktívne spolupracovať s koordinátormi výchovných činností: KEV, KP, KIF a školským
knihovníkom.
Členovia jednotlivých krúžkov sa budú prezentovať na rôznych vystúpeniach, súťažiach a podujatiach.

Rámcový plán práce príležitostnej záujmovej činnosti  CVČ  v šk. roku 2013/2014

Aktivita Termín Zodpovedný
Poznámky
k plneniu

September

Prihlasovanie detí na záujmovú činnosť  KVČ, ZRŠ  

Vzdelávacie poukazy  ZRŠ, JL  

Plán činnosti CVČ, ped. dokumentácia  KVČ, ZRŠ  

Začiatok krúžkovej činnosti 16.9. ZRŠ, KVČ  

Mánesovou stopou - výtvarná súťaž  KVČ  

Október
Európsky deň rodiny a školy - celoškolská aktivita  
Šarkaniáda  - súťaž                                                      
Strašiaci v škole - tvorivá dielňa                           
Vyrezávanie tekvíc  - tvorivá dielňa                             
Jeseň pani bohatá - výstava plodov

 
KVČ, KEV,

KP, ŽP
 

November
Klubové stretnutie                                                      
- poploludnie spoločenských hier

 KVČ, ŽP  

December

Mikuláš v škole  KVČ, ŽP  

Výroba vian. dekorácií z prírodnin – tvorivá dielňa  KVČ,KEV  

Posedenie pod jedličkou  KVČ, ŽP  

Január

Hry v snehu – celoškolská aktivita  
KVČ, KEV,

KP, ŽP
 

Február

Karneval, diskotéka  KVČ, ŽP  

Valentín – súťaž v tvorbe o najkrajšiu Valentínku  ŠK, KVČ  

Marec

Vynášanie MORENY  
KVČ, KEV,

AB, PF
 

Marec mesiac knihy - burza kníh  KVČ, ŠK  
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Apríl

Veľkonočné aranžovanie – tvorivá dielňa  
 KEV,

BH,KVČ
 

Noc s Andersenom - zapojenie do projektu  ŠK, KVČ, MZ  

Máj

Stavanie mája  AB, PF  

Mama, oco poď sa so mnou hrať ! –celošk. aktivita  KP, KEV, KVČ  

Kretívny terapak - výtv. súťaž, tvorí celá rodina  KEV, KVČ  

Jún

MDD – celoškolská aktivita  KEV, KP, KVČ  

Ukončenie krúžkovej činnosti  KVČ, ZRŠ  

Príprava prázdninových školských dvorov  RŠ, KVČ  

2.3  Prázdninová činnosť

Prázdninová činnosť sa bude uskutočňovať formou prázdninových dvorov .

Plán práce  je možné počas šk. roka 2013 / 2014  dopĺňať o aktuálne aktivity.
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