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HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY V ŠKOLSKOM

ROKU

2022/2023
Činnosť Súkromného 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, súkromného
centra voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe ako aj z aktuálnych
pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok.
V ich zmysle sa SCVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej
starostlivosti.
Súkromné centrum voľného času (ďalej len SCVČ) bude usmerňovať rozvoj
záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárať podmienky na rozvíjanie a
zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľať sa na formovaní návykov, užitočného
využívania ich voľného času a zabezpečovať všetky akcie usporiadané pre členov SCVČ.
SCVČ bude poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich
voľnom čase, školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim
činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu
požiadajú.
Cieľom činnosti SCVČ
plnohodnotné

je vytvoriť podmienky, priestory

trávenie voľného času pre deti aj dospelých, rozvíjanie

a možnosti na
ich talentov,

pestovanie záujmov a celoživotné vzdelávanie.
SCVČ dáva možnosť získavať nové zručnosti, skúsenosti a vzdelanie v rôznych
sférach, zdokonaľovať sa v športe, či aktívne oddychovať.
Poslaním SCVČ je rozvíjať a kultivovať

osobnosť človeka, učiť sa a

pracovať

v skupine a preberať na seba zodpovednosť.
SCVČ ponúka čo najširší výber aktivít, aby si každý, dieťa či dospelý, mohol vybrať
a zapojiť sa do akejkoľvek činnosti. Takto chce bojovať proti pasivite, nude a jej následkom.
V školskom roku 2022/2023 sú ciele a hlavné úlohy rozpracované v pláne práce
Súkromného centra voľného času na školský rok 2022/2023 nasledovne:
∙ Klásť dôraz na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi.
∙

Vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú

problematikou voľného času detí a mládeže.
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Poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou na školách a v
školských zariadeniach, občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou
a taktiež ďalším fyzickým a právnickým osobám, ktoré o takúto pomoc požiadajú.

∙

Vytvárať podmienky, zabezpečovať a organizovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú,

športovú a rekreačnú činnosť počas celého kalendárneho roka.
∙ Vytvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností.
∙ Organizovať podľa potrieb detí športové, kultúrne a iné súťaže.
∙ Zhromažďovať základné informácie v oblasti voľno časových aktivít a poskytovať ich celej
členskej základní SCVČ.
∙

Venovať pozornosť talentovaným deťom a mládeži a taktiež hendikepovaným deťom

a mládeži.
∙ Venovať pozornosť mamičkám s deťmi a vyplniť ich čas činnosťou, ktorá ich obohatí počas
materskej dovolenky.
∙

Podnecovať pútavou a zaujímavou formou dopyt detí a mládeže pri

voľno časových

aktivitách.
∙ V príležitostnej záujmovej činnosti sa zameriavať na podujatia, ktoré sa dajú organizovať
v priestoroch SCVČ, alebo spolupracovať s inými subjektmi pracujúcimi s deťmi a mládežou
a taktiež využívať sponzorskú pomoc.
∙

Dôsledne zabezpečovať, spracovávať a archivovať dokumentáciu SCVČ podľa platných

nariadení vlády a platnej legislatívy.
Člen sa dobrovoľným prihlásením za člena záujmového útvaru Súkromného centra voľného
času (odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky a uhradením členského poplatku) zaväzuje
riadne dochádzať na záujmovú činnosť. Je povinný riadiť sa pokynmi pedagogického
pracovníka, externého pracovníka a školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na
kvalitne využitý voľný čas, centrum zabezpečí svoju prevádzku, organizáciu života členov
a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v Súkromnom centre
voľného času bol efektívne využitý z hľadiska neformálneho vzdelávania.

Organizačná štruktúra SCVČ
a/ Pedagogický úsek
b/ Hospodársky úsek

a/ Pedagogický úsek
Riaditeľ SCVČ
Zástupca riaditeľa
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Vedúci pedagogický pracovník, ktorý riadi, organizuje a kontroluje prácu zamestnancov
SCVČ, zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, plánov výchovnovzdelávacej činnosti, za odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce SCVČ a za efektívne
využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti SCVČ.
Vychovávateľ
Každý vychovávateľ dôsledne dodržiava pracovný poriadok školy. Rešpektuje práva dieťaťa.
Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, nepopiera mu jeho práva, podáva mu
objektívne informácie a rozhovor vedie v duchu spolupráce. Monitoruje náhle zmeny
v správaní členov, zabezpečuje prevenciu proti šikanovaniu a iným sociálno-patologickým
javom. Dbá na bezpečnosť členov, zodpovedá za ich zdravie v priestoroch školského
zariadenia a na

akciách. Vo svojom konaní musí postupovať rozvážne, nie unáhlene a

nerozmyslene. Dáva členovi priestor na vyjadrenie svojich názorov, postojov a vlastnej
tvorivosti. Dbá na dodržiavanie práva na ochranu súkromia, cti a povesti člena. Bezodkladne
uskutočňuje opatrenia pri zistení šikanovania, alebo jeho náznakoch. V plnej miere dodržuje
zákon o ochrane osobných údajov. Vo vymedzenom čase a priestore čo najzodpovednejšie
vykonáva dozor nad členmi. Vychovávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných
predpisov, plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, za odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej
práce SCVČ a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti SCVČ.

b/ Hospodársky úsek
Mzdárka, personalistka
Účtovníčka
Upratovačka
Pracovníci, ktorí pracujú na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce a dohodu
o brigádnickej práci študentov.
Činnosť budeme organizovať v priestoroch SCVČ na Pivovarskej 3 , na Hájiku

-

Kempelenova 5, na ihriskách, v telocvičniach a na základných školách podľa nájomných
zmlúv.

Výchovno-vzdelávacia činnosť
Pravidelná záujmová činnosť
V roku 2022/2023

vytvoríme podmienky pre prácu v 258

záujmových útvaroch, ktoré

budú viesť interní zamestnanci a externí zamestnanci ( zamestnaní na dohodu o pracovnej
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činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Činnosť sa začne 1.10.2022 informačnými
stretnutiami, kde sa dohodne presný čas stretávania.
Do našej pravidelnej záujmovej činnosti patrí krúžková činnosť jazykov, spoločenských vied,
prírodovedných vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turistiky
a branných športov, ekologickej výchovy, informatiky a činnosť rodičov s deťmi.

Príležitostná záujmová činnosť
Príležitostná záujmová činnosť bude v našom SCVČ vykonávaná počas celého školského
roka a to v nasledovných oblastiach : v oblasti

spoločenských vied, kultúry a umenia,

telovýchovy a športu, pri činnosti rodičov s deťmi , ale aj v iných činnostiach, ktoré sa
vyskytnú počas roka.

Prázdninová činnosť
Bude pokračovaním celoročnej práce v SCVČ prostredníctvom jarných a letných táborov,
výletov a exkurzií. Tieto aktivity sú určené pre široký okruh detí a mládež. Na tieto aktivity
bude spracovaný osobitný plán činností.

Spontánna činnosť
Spočíva v celoročnej ponuke aktivít SCVČ, organizovaní jednorazových akcií, školení,
koncertov, súťaží na základe ponuky externých a interných zamestnancov. Budeme ich
ponúkať

prostredníctvom

plagátov

na

verejnosti

a v priestoroch

SCVČ,

taktiež

prostredníctvom internetu a oznamovacích prostriedkov.

Organizovanie voľnočasových aktivít
Budeme organizovať aktivity na ktorých sa zúčastňujú deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú
centrum.

Ročný plán práce na školský rok 2022/2023
september:
predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

2.- 14.9.2022

prihlasovanie na krúžky

podľa rozvrhu

19.9.2022

pracovná porada

všetci

26.9.2022

porada s vedúcimi záujmových útvarov HV a H

PaedDr. Chodelkov

október:
predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

1.10.2022

otvorenie záujmovej činnosti

PaedDr. Chodelkov

7.10.2022

pracovná porada

všetci

28.-31.10.2022

Jesenné prázdniny
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november:
predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

4.11.2022

pracovná porada

všetci

21.11.2022

pracovná porada

28.11.2022

kontrola triednych kníh

všetci
Mariašová,
Štaffenová

december:
predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

5.12.2022

pracovná porada

9.12.2022

Mikuláš v miniškôlkach

16.12.2021

vianočné posedenie na Pivovarskej

všetci
Mariašová,
Štaffenová
Mariašová,
Štaffenová

20.12.2022

vianočné vystúpenie – Tanečné centrum Žirafa

Baltová, Papánová

21.12.2022

inventarizácia

22.12.2022
23.12.20227.1.2023

Vianočný florbalový turnaj v Čadci

podľa rozvrhu
Michalina,
Štaffenová

január:
predpokladaný
dátum

vianočné prázdniny

Činnosť

zodpovedný

16.1.2023

pracovná porada

23.1.-26.1.2023

kontrola všetkých triednych kníh

všetci
Mariašová,
Štaffenová

27.1.2023

pracovná porada

všetci

február:
predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

17.2.2023

pracovná porada

20.2.2023

pracovná porada- šport

27.2.-3.3.2023

jarné prázdniny

marec
predpokladaný
dátum

všetci

Činnosť

Čepec, Štaffenová

zodpovedný

10.3. 2023

pracovná porada

všetci

13.- 17.3.2023

návštevy záujmových útvarov

PaedDr. Chodelkov

24.3.2023

battle v HHC

Velflová,Baltová

apríl
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predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

6.4. – 11.4.2023

veľkonočné prázdniny

21.4.2023

pracovná porada

máj
predpokladaný
dátum

všetci

Činnosť

zodpovedný

12.5.2023

pracovná porada

všetci

19.5.2023

hokejbalový turnaj

Čepec

26.5.2023

pracovná porada

všetci

31.5.2023

battle v HHC

Velflová, Baltová

jún
predpokladaný
dátum

Činnosť

zodpovedný

01.06. – 30.6.2023

Žirafa cup

Čepec , Štaffenová

16.6.2023

pracovná porada

26.6. - 28.6. 2023

kontrola triednych kníh

všetci
Mariašová,
Štaffenová

30.6.2023

ukončenie záujmovej činnosti + porada s vedúcimi

PaedDr. Chodelkov

29.6.2023

Koncoročné vystúpenie – Tanečné centrum Žirafa

Velflová, Baltová

30.6.2023

Predtáborové stretnutie vedúcich + porada k táborom

PaedDr. Chodelkov

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 3.9.2022
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