
 

 

 

 

Ročný plán práce na školský rok 2017/2018 

 
      

september:   
predpokladaný 

dátum Činnosť zodpovedný 

8.- 14.9.2017  prihlasovanie na krúžky podľa rozvrhu 

19.9.2017 pracovná porada všetci 

26.9.2017 porada s vedúcimi záujmových  útvarov HV a H PaedDr. Chodelková 

   

október:   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

2.10.2017 otvorenie záujmovej činnosti PaedDr. Chodelková 

6.10.2017 pracovná porada všetci 

30.-31.10.2017 Jesenné prázdniny  

   

november:   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

6.11.2017 pracovná porada všetci 

22.11.2017 pracovná porada  všetci 

27.11.2017 kontrola triednych kníh Múdra,Mariašová 

   

december:   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

4.12.2017 pracovná porada všetci 

6.12.2017 Mikuláš na Pivovarskej Mariašová,Múdra 

15.12.2017 vianočné posedenie na Pivovarskej Mariašová,Múdra 

18.12.2017 Vianočná súťaž v HHC Dibdáková Ivana 

28.-29.12.2017 inventarizácia podľa rozvrhu 

23.12.2017-

5.1.2018 Vianočné prázdniny  

 

 

 

  

január:   

predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

   

16.1.2018 pracovná porada všetci 

22.1.-26.1.2018 kontrola všetkých triednych kníh Múdra, Mariašová 

30.1.2018 pracovná porada všetci 

 

   



 

 

 

 

 

 

február:   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

   

2.2.2018 polročné prázdniny  

16.2.2018 pracovná porada všetci 

20.2.2018 pracovná porada- šport  Čepec, Štaffenová  

19.3.-23.3.2018 Jarné prázdniny  
 

marec   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

9.3. 2018 pracovná porada všetci 

12.- 16.3.2018 návštevy záujmových útvarov PaedDr. Chodelková 

30.3.2018 florbalový turnaj pre ZŠ Čepec, Štaffenová  

   

   

apríl   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

20.4.2018 pracovná porada všetci 

29.3.-3.4.2018 Veľkonočné prázdniny  

27.4.2018 battle v HHC v Trnave Dibdáková Ivana 

 

 

máj   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

17.5.2018 pracovná porada všetci 

18.5.2018 hokejbalový turnaj pre ZŠ Čepec  

25.5.2018 pracovná porada všetci 

30.5.2018 battle v HHC v Bratislave Dibdáková Ivana 

   

   

jún   
predpokladaný 

dátum  Činnosť zodpovedný 

8.6.2018 turnaj MDD-florbal Čepec , Štaffenová 

15.6.2018 pracovná porada všetci 

26.6. - 29.6. 2018 kontrola triednych kníh Múdra, Mariašová 

29.6.2018 ukončenie záujmovej činnosti + porada s vedúcimi PaedDr. Chodelková 

29.6.2018 Koncoročný battle v HHC Dibdáková Ivana  

29.6.2018 Predtáborové stretnutie vedúcich + porada k táborom PaedDr. Chodelková 

   



 

   

   

ZÁVER 

Plán SCVČ vychádza z podmienok a poslania, ktoré ma zariadenie pre deti a mládež spĺňať. Plán je 

otvoreným dokumentom a v priebehu roka bude dopĺňaný a menený podľa záujmu a požiadaviek 

detí, mládeže a rodičov. 

 
 V Žiline  3.9.2017 

 

 


