
CVČ pri CSŠ, Okružná 2062/25  Dolný Kubín 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE  

NA ŠK. ROK 2016/2017 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
                                „Vychovávame všetkým čím sme a čo robíme“ 

 

 
 



A . Hlavné úlohy:  
 Vytvoriť dostatočný priestor pre rozvoj záujmovej činnosti a sebarealizáciu 

detí vo voľnom čase 

 V rámci záujmovej činnosti klásť dôraz na kresťanské hodnoty, kresťanskú 

morálku, kresťanské spoločenstvo a celkovú výchovu v kresťanskom duchu 

 Zlepšiť materiálno-technické vybavenie na činnosť krúžkov. 

 

B. Základné údaje o školskom zariadení 

 
1. Názov:  Centrum voľného času pri Cirkevnej spojenej škole Dolný Kubín 

    Adresa: Okružná 2062/25 Dolný Kubín 

 

2. Personálne obsadenie: 
  Zástupca riaditeľa CVČ: Mgr. Laštíková Adriána 

  Vedúci záujmových útvarov  CVČ: učitelia CSŠ, externý vychovávateľ  

  CVČ: 37 záujmových útvarov 

 

3. Časový harmonogram: 

CVČ:  6.30 – 7.35  činnosť krúžkov 

  11.10 – 16.30 činnosť krúžkov 

Činnosť ZÚ môže začínať už pred vyučovaním o 6.30 a trvá do 7.35. Pokračuje po skončení 

vyučovania a trvá do 16.00 hod. Vychovávatelia sa riadia rozvrhom týždennej činnosti 

a dodržiavajú pracovný čas. Činnosť krúžkov začína 19.9. 2016 a končí 16.6.2017. Záujmová 

činnosť pokračuje aj v čase školských prázdnin podľa osobitného plánu prázdninovej činnosti. 

Činnosť je zameraná na jazyky, spoločenské vedy, prírodné vedy, vedu a  techniku, kultúru 

a umenie, informatiku, telovýchovu a šport,  duchovnú a náboženskú oblasť.  

Začiatok šk. roka: 1.september 2016 

Začiatok vyučovania: 5. september 2016 

Začiatok krúžkovej činnosti: 19. september 2016 

Koniec krúžkovej činnosti: 16. jún 2017 

 

Prázdniny Posledný deň šk. vyuč. Termín prázdnin Začiatok vyuč. po prázdninách 

Jesenné 27.10.2016 28.10-31.10.2016 2.11.2016 

Vianočné 22.12.2016 23.12. -5.1.2017  9.1.2017 

Polročné 2.2.2017 3.2. 2017  6.2.2017 

Jarné 17.2.2017 20.2.– 24.3.2017 27.2.2017 

Veľkonočné 12.4.2017 13. – 18.4.2017 19.4.2017 

Letné 30.6.2017 3.7. –31.8.2017   4.9.2017 

 

4. Výchova v čase mimo vyučovania 

 
Problematika voľného času sa netýka len záujmovej orientácie detí, zmysluplného využívania 

voľného času, ale aj hodnotovej orientácie. Je účinným prostriedkom prevencie sociálno – 

patologických javov. Výchova mimo vyučovania má v programe školy tradíciu už od jej 

založenia. S ňou súvisia aj tradičné aktivity a vystúpenia žiakov školy pre verejnosť 

a rodičov. Preto sa snažíme vytvárať široký priestor pre záujmovú činnosť aj počas školských 

prázdnin a voľných dní. Záujmová činnosť pomáha efektívne využívať kapacity školy – 

personál, priestory i materiálno – technické vybavenie.  

Predmetom činnosti CVČ je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v čase mimo vyučovania, v 

ich voľnom čase formou: 

 pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch a kluboch záujmovej činnosti, 

 príležitostných jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich aktivít, súťaží, 



odborných sústredení alebo exkurzií,  priebežnej ponuky- spontánnej činnosti 

podľa záujmu detí a mládeže.  

Cieľom činnosti je: 

 podporovať všestranný rozvoj detí a mládeže, ich prirodzené schopnosti a 

záujmovú orientáciu, naučiť ich zmysluplné tráviť voľný čas, 

 podporovať rozvoj výchovno - vzdelávacej činnosti školy, maximálne využívať 

priestory,  materiálno - technické vybavenie a personál školy 

 individuálnym prístupom dávať možnosť realizácie sa talentovaným deťom i 

deťom so špecifickými potrebami dať priestor na realizáciu i ostatným deťom a 

mládeži mimo našej školy 

 

5. Kontrolná činnosť 

 
Vnútorná kontrolná činnosť bude zameraná na  vytváranie priaznivej atmosféry, vzťahy 

vychovávatelia – deti, pracovnú disciplínu, dokumentáciu a kvalitu výchovného procesu 

v ZÚ. 

September:       Kontrola prihlášok do CVČ a ZÚ. 

                         Kontrola triednych kníh ZÚ 

                         Kontrola požiadaviek na materiálne zabezpečenie ZÚ 

Október:           Kontrola plánov práce v ZÚ 

                         Kontrola triednych kníh ZÚ 

November:       Hospitácia v ZÚ CVČ 

                         Pozorovať atmosféru pri činnosti v CVČ 

                         Kontrola triednych kníh 

December:       Hospitácia v ZÚ CVČ 

                         Pozorovať atmosféru pri činnosti v CVČ 

                         Kontrola triednych kníh 

Január:             Kontrola dodržiavania rozvrhu záujmovej činnosti 

                         Pozorovať atmosféru pri činnosti v CVČ 

                         Kontrola poplatkov za ZÚ v prvom polroku 

                         Kontrola triednych kníh 

Február:           Hospitácia v ZÚ 

                         Kontrola triednych kníh  

                         Kontrola požiadaviek na materiálne zabezpečenie ZÚ 

Marec:              Hospitácia v ZÚ 

                         Kontrola triednych kníh 

Apríl:                Kontrola triednych kníh 

Máj:                  Kontrola triednych kníh 

                         Kontrola dodržiavania plánu činnosti a počtu hodín 

Jún:                  Kontrola triednych kníh  

                         Kontrola poplatkov za ZÚ v druhom polroku 

 

6. Plán činnosti CVČ  - príloha č.1 

 
Príloha č. 1 

PLÁN  ČINNOSTI CVČ  ŠK. ROK 2016/2017 

    

Mesiac Aktivity Zodpovedný Poznámka 

september       

  Mesiac pozdravov Učiteľky 1. st.   

  Výzdoba tried a chodieb Učiteľky  a vych. 1. st.   

  Hľadanie pokladu  ŠKD + CVČ   

  Činnosť krúžkov  podľa vedúci krúžkov   



   týždenného rozvrhu     

október       

  Mesiac úcty k starším uč.1. stup., ŠKD   

  Spolupráca s partnerskou školou Laštíková , Šurinová   

  Vnúčatá starým rodičom- program MsKS 

Kondrlová, 1. a 2. 

stup.   

   O pohár RŠ – futbal. turnaj Koval   

  Činnosť krúžkov  podľa vedúci krúžkov   

   týždenného rozvrhu     

november       

  Mesiac poznávania života svätých Koval    

  Pečenie a balenie medovníkov Laštíková   

  Činnosť krúžkov  podľa vedúci krúžkov   

   týždenného rozvrhu     

december       

  Mesiac obdarovávania 1. stup a vych.   

  Vianočný trh CVČ   

  Mikuláš Lakoštík   

  Vianočná výzdoba ŠKD, MŠ, CVČ   

  Vianočné dielne uč.1. st, ŠKD   

  Vianočná besiedka  ŠKD   

  Školská vianočná akadémia Ivanová, gym   

  Výroba adventných vencov Laštíková   

  Činnosť krúžkov  podľa vedúci krúžkov   

   týždenného rozvrhu     

január       

  Mesiac zdravého život. štýlu 1. stup. a vych.   

  Korčuľovanie 1. stup.   

  Bežecké lyžovanie Lonský   

  Geograf. olympiáda šk. kolo Lonská   

  Činnosť krúžkov  podľa vedúci krúžkov   

   týždenného rozvrhu     

február       

  Biblická olympiáda Lakoštík   

  Chemická olympiáda Žatkuliaková   

  Hviezdoslavov Kubín 1. 2. stup. ZŠ   

  Karneval, ples  ŠKD, CVČ   

  Plávanie Lonský   

  Basketbal Lonský   

  Bežecké lyžovanie –      

  - majstrovstvá SR Lonský   

  Činnosť krúžkov  podľa týž. rozvrhu vedúci krúžkov   

marec       

  Týždeň hlasného čítania uč. 1. st.   

  Návšteva knižnice uč.1. st, ŠKD   

  Geograf. olympiáda okres. kolo Lonská   

  Matematická olympiáda Šochová   



  Plávanie Lonský   

  Vybíjaná Lonský   

  Volejbal Lonský   

  Činnosť krúžkov  podľa týž.  rozvrhu vedúci krúžkov   

apríl       

  Mesiac zeme Lastičová   

  Malý futbal ZŠ Lonský   

  Mc Donald s Cup Koval   

  Veľkonočné pracovné dielne uč.1. St, ŠKD   

  Výstava veľkonočných výrobkov 1.stup. a vych.   

  Činnosť krúžkov  podľa vedúci krúžkov   

   týždenného rozvrhu     

máj       

  Florbalový  turnaj Mydliar   

  Basketbal Lonský   

  Moja mama- výtvarná súťaž Diešková   

  Deň matiek- program MsKS Krupová   

  Oravská bežecká liga Lonský   

  Atletika družstiev Lonský   

  Letný biatlon Lonský   

  Spolupráca s partnerskou školou Laštíková , Šurinová   

  

Činnosť krúžkov  podľa týždenného 

rozvrhu  vedúci krúžkov   

Jún        

  Minioplympiáda Laštíková   

  Noc v ŠKD Vrabcová   

  Futbal – 9. roč. proti učiteľom Tr. uč. Kondrlová   

  Slávnostná akadémia 9. roč., Kondrlová   

  Činnosť krúžkov  podľa týž. rozvrhu vedúci krúžkov   

Júl       

  Prázdninové všeličo- denný tábor  Laštíková, ŠKD   

 

7. Týždenný rozvrh činnosti  na školský rok 2016/17 – príloha č. 2 

 


