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Centrum voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov 020 01 

 

Motto: 

„Myšlienka je ako kvet, reč je ako včela a skutok je ako plod.“ 
                                                                Ralph Waldo Emerson 

Spojme myšlienky a reč všetkých generácií, aby sme mohli 

zbierať plody svojej práce v činoch  šťastných detí. 

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM 

 

Centra voľného času Včielka 
 

 

Forma výchovy a vzdelávania Celodenná 

Výchovný jazyk Slovenský  

Druh školského zariadenia Štátne, rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou 

Dátum prerokovania v pedagogickej  rade  

školského zariadenia 

04. 09. 2017 

Dátum prerokovania v Rade školského 

zariadenia 

19. 09. 2017 

Platnosť výchovného programu 1. september 2017 – 31. august 2018 

Zriaďovateľ 

 

Mesto Púchov, Ul. Štefánikova 821/21,  

020 01, Púchov 

 

 

Miesto vydania a platnosť:   V Púchove 04. 09. 2017                      PaedDr. Alena Strýčková 

                                       Platnosť od 1. 9. 2017                                riaditeľka CVČ 

 

Zriaďovateľ: Mesto Púchov 

 

             Mgr. Rastislav Henek 

              primátor Mesta Púchov 
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Základné identifikačné údaje: 
 

Názov školského zariadenia:    Centrum voľného času Včielka  

Adresa:                                     Športovcov 904, Púchov, 020 01 

IČO:        36128546     

Telefónne čísla:              042/4631 628, 0907 963 273 

Internetová a a elektronická adresa školy: www.cvcvcielka.sk 

                                                             e-mail: cvc.vcielka@gmail.com 

 cvc.vcielka@atlas.sk 

      Fb stránka: Centrum voľného času Včielka 

Zriaďovateľ:      Mesto Púchov 

Adresa:      Štefánikova 821/21 

       020 01 Púchov 

 

Mená vedúcich zamestnancov a zamestnancov CVČ Včielka a určenie ich funkcie: 

Riaditeľka CVČ:     PaedDr. Alena Strýčková 

Ekonomické oddelenie:          Mária Lepulicová 

       Ing. Júlia Várošová 

Oddelenie umenia kultúry a športu: 
Vychovávateľka - vedúca oddelenia:  Mgr. Ľudmila Bučková - Kvaššayová 

Vychovávatelia CVČ:   Bc. Katarína Denešová 

       Taťjana Brozáková /zastupovanie MD/RD/  

       Mgr. Jana Kuchtová 

Oddelenie spoločenských vied, techniky a ekológie: 

Vychovávateľka - vedúca oddelenia:  Dáša Illyová   

Vychovávatelia CVČ:    Ing. Gabriela Támová  

                                     Mgr. Klaudia Jendrolová 

  

Zamestnanci na MD/RD:   Bc. Monika Belianská / rodičovská dov./, 

     Mgr. Denisa Pantúčková /rodičovská dov./ 

Údržba zariadenia:    Eva Danihlíková 

 

 

Členovia Rady školy pri CVČ Včielka, zvolenej 10. 3. 2016: 

 Predseda:  Dáša Illyová 

 Členovia:  Jarmila Halušková – zástupca rodičov  

    Lenka Bizoňová – tajomník, zástupca rodičov 

    Eva Danihlíková – zástupca nepedagogických zamestnancov 

    Irena Kováčiková – delegovaný zástupca zriaďovateľa  

 

SRRZ-RZ pri CVČ Včielka Púchov  

 Predseda:  Anna Belásová 

 Tajomník:        Mgr.Ľudmila Bučková-Kvaššayová 

 Pokladník:  Ing. Júlia Várošová 

 Členovia:  Ing. Martina Škulcová 

    Jarmila Kolenová 

 

http://www.cvcvcielka.sk/
mailto:cvc.vcielka@gmail.com
mailto:cvc.vcielka@atlas.sk
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Legislatíva: 

 Najmä - Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej 

praxe, 

 Zákon 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  

v znení neskorších predpisov, 

 Zákon 179/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 VZN č. 1 /2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 zriadených na území 

mesta Púchov,  

 Zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. 
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1) Charakteristika školského zariadenia: 

  

Centrum voľného času Včielka (ďalej len CVČ Včielka) je školské  zariadenie 

Mesta Púchov s celoročnou prevádzkou, zabezpečujúce  výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov v ich voľnom čase. Od 1. 4. 2002 

je CVČ Včielka zariadenie s právnou subjektivitou, samostatná rozpočtová organizácia. 

Má dlhoročnú históriu, bolo založené 15. 10. 1961 ako Dom pionierov a mládeže 

v Púchove. V súčasnosti sídli v areáli MŠK Púchov, v objekte bývalej lodenice. CVČ 

Včielka má bezbariérový prístup pre telesne postihnuté /znevýhodnené/deti a mládež. 

K CVČ Včielka patrí Púchovské ekocentrum, Detské včelárske múzeum, vybudovaná 

Včelnica, súčasťou je Materské centrum Drobec pre mamy s deťmi do 3 rokov, 

Hniezdočko – pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež a mažoretkový súbor 

Nelly.   V CVČ Včielka pracujú dve oddelenia: 

 1. Oddelenie umenia, kultúry a športu  

 2. Oddelenie spoločenských vied, techniky a ekológie  

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase realizuje zariadenie v týchto výchovných 

oblastiach: 

 spoločensko-vedná, vzdelávacia 

 pracovno-technická 

 prírodovedno-environmentálna 

 esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) 

 telesná a športová 

 

Okrem pravidelnej, príležitostnej a rekreačnej činnosti naše zariadenie organizuje 

okresné, regionálne a krajské súťaže vyhlásené MŠ SR a M SR. 

 

2) Charakteristika členov: 

 

CVČ Včielka navštevujú deti materských škôl, žiaci základných škôl, študenti 

stredných škôl, poslucháči vysokých škôl, zamestnaná a nezamestnaná mládež a dospelí 

z mesta a okolia. V súčasnosti evidujeme členov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

aj z rómskych rodín. Členmi záujmových útvarov sú aj telesne a mentálne postihnutí. 

 

CVČ Včielka je v prevádzke denne spravidla od 8,00 hod. do 20,00 hod. 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA CVČ 
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3) Organizácia prijímacieho konania: 

 

Do CVČ Včielka je prijatý uchádzač v  príslušnom kalendárnom roku, za ktorého 

rodičia vypísali prihlášku, v prípade člena nad 18 rokov si prihlášku vypisuje samostatne. 

Do záujmových útvarov je  možné sa prihlásiť aj počas školského roka. Následne sa 

vydáva rozhodnutie o prijatí do zariadenia. Činnosť v zariadení (záujmové útvary) je 

spoplatnená. Výšku poplatku upravuje VZN mestského zastupiteľstva Mesta Púchov. 

Obsah záujmovej činnosti sa prispôsobuje individuálnym vývojovým a záujmovým 

potrebám účastníka.  

 

4) CVČ Včielka ako životný priestor: 

 

Aby sa členovia, pedagógovia, zamestnanci a rodičia cítili v zariadení čo 

najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie zariadenia. 

Prostredníctvom internetovej stránky, miestnych médií a informačných násteniek 

v priestoroch zariadenia a na školách pravidelne informujeme členov, rodičov i verejnosť 

o aktivitách CVČ Včielka. Pedagógovia i všetci zamestnanci zariadenia sa snažia 

vytvárať priateľskú atmosféru v zariadení. 

 

5) Dlhodobé projekty, do ktorých sa CVČ Včielka zapája: 

 

V školskom roku 2017/18 budeme pokračovať v projekte Šach na školách, a v 

mestskom projekte „Ekologicky v odpadovom hospodárstve“, budeme sledovať 

a následne reagovať na výzvy k projektom prezentované na stránke MŠ SR, Iuventou 

Bratislava, zapojíme sa do projektov Raiffeisen banky, pobočka Púchov, projektov 

vyhlásených TSK a iných vhodných projektov pre naše zariadenie. Zapojíme sa i do 

projektov v spolupráci s „BK Župný dom“. 

 

6) Spolupráca CVČ Včielka s rodičmi a inými subjektmi: 

Spoluprácu je potrebné budovať na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa potom 

prejaví aj pri spoločnom organizovaní jednotlivých voľnočasových aktivít. Aktívne 

spolupracujeme s Radou školy a Rodičovským združením, taktiež aj so širokou 

verejnosťou. Spolupracujeme so školami a školskými zariadeniami Mesta Púchov a jeho 

okolia, s Mestom Púchov a DK Púchov pri organizácii podujatí priamo a realizáciou 

kultúrnych vystúpení na podujatiach nimi organizovanými. Pri organizácií športových 

súťaží spolupracujeme s OÚ odborom školstva Trenčín, KCVČ Trenčín a s CVČ 

Trenčianskeho kraja. V oblasti environmentálnej výchovy spolupracujeme 

s mimovládnymi organizáciami ako aj so školami zapojenými v programe Zelená škola 

hlavne v rámci Trenčianskeho regionálneho centra, s OZ Klub „Magnólia“- Arborétum 

Klecenec, s Obvodným úradom životného prostredia Považská Bystrica. V oblasti 

Mažoretkového športu sa rozvinula spolupráca  s AMAS 

(Asociácia mažoretkového športu Slovenska).  
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Zoznam organizácií, s ktorými CVČ Včielka spolupracuje: 

a) Mesto Púchov a DK Púchov – spoločné podujatia 

b) Mimovládna organizácia -  S láskou k človeku – Deň rodiny 

c) CSS Chmelinec  - sídlo včelárskeho múzea 

d) Rada školy a Rodičovské združenie 

e) OR Policajného zboru Považská Bystrica a Mestská polícia Púchov 

f) všetky ZŠ, MŠ a SŠ  okresu Púchov  

g) spolupráca s Medzinárodným projektom Zelené školy – Trenčianske regionálne centrum 

h) Asociácia mažoretkového športu 

i) Špeciálne ZŠ - Považská Bystrica  a Púchov 

j) Hasičský zbor Púchov 

k) Mestský športový klub - MŠK Púchov a Technické služby Mesta Púchov 

l) Slovenský šachový zväz – Projekt šach na školách 

m) Obvodný úrad životného prostredia - Považská  Bystrica, Trenčín 

n) Slovenský zväz včelárov Bratislava  

o) Okresný úrad Trenčín odbor školstva 

p) Krajské centrum voľného času v Trenčíne  

r) Klub „Magnólia“- Arborétum Klecenec 

s) Centrum vzdelávania Slovenskej pošty Belušské Slatiny 

t) Považské osvetové stredisko Považská Bystrica 

u) Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

ú) Župný dom Púchov 

v) TSK Trenčín 

w) Slovenská asociácia športu na školách 

x) Slovenský Olympijský výbor 

y) Centrum  sociálnych služieb Nosice 

z) Krasoklub Púchov 

ž) Informačné centrum mladých Púchov 
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7) Cieľ školského zariadenia: 

 

Podporiť aktívne a zmysluplné využívanie voľného  času, mimoškolských  

aktivít a prehĺbenie spolupráce medzi školou a rodinou u detí, mládeže a dospelých. 

Pripraviť do života vzdelaného človeka, schopného celoživotne sa vzdelávať. 

Cieľom dlhodobého pôsobenia by mal byť vzrastajúci dopyt detí, mládeže 

a dospelých po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferenčných aktivít za účelom 

kvalitného zviditeľnenia zariadenia. 

 

 

8) Charakteristika výchovného programu: 

 

Je to kvalitatívna časť výchovného programu, v ňom reprezentujeme v čom sa 

chceme profilovať a v čom budeme výnimoční, základom je požiadavka miestnej 

komunity . 

 

1. Princípy výchovného programu: 
 

 Aby účastníci záujmovej činnosti získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby  

    ich vedeli správne využívať, aby rozvíjali kľúčové spôsobilosti. 

 Aby každý účastník záujmovej činnosti zažil úspech. 

 Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií a to najmä v oblasti komunikačných 

schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania 

informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, 

materinskom jazyku a cudzom jazyku i  kompetencie v oblasti technických 

prírodných vied a technológií,  k celoživotnému učeniu, rozvoj sociálnych 

kompetencií a občianskych kompetencií, podnikateľských schopností a 

kultúrnych kompetencií. 

 Naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich 

riešenia a vedieť ich riešiť. 

 Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké,  psychomotorické schopnosti,   

aktuálne   poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach 

súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na 

trhu práce. 

 Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k 

materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre. 

 Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám  

ustanoveným v dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

  Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu 

porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, 

národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. 
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 Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, 

pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť. 

 Zariadenie zabezpečí podmienky na vzdelávanie členov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo 

výchove a vzdelávaní.   

 

2. Ciele výchovného programu : 

 

 Podporiť zdravý životný štýl detí, tínedžerov, rodičov a miestnej komunity. 

 Získať vedomosti, zručnosti a rozvíjať kondično-koordinačné predpoklady  

         osobnosti  uplatňujúce sa v tanci.  

 Vytvárať všestrannú pohybovú a energetickú základňu pre špeciálnu hernú  

výkonnosť v športe. 

 Rozvíjať kognitívne a psychomotorické vlastnosti osobnosti dieťaťa, podporiť  

         jeho talent. 

 Získať jazykové kompetencie a rozvinúť kľúčové kompetencie v používaní   

         jazykov (ak by bol záujem aj o ruštinu v budúcom polroku)  Európana. 

 Vysvetliť  dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím,   

rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou 

v povolaní, posilniť  rozvoj  morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť 

 

9) Zameranie zariadenia: 

 

Zameranie vychádza z našej analýzy, aké sme zariadenie a čo ponúkame 

potencionálnym záujemcom. Na rozdiel od vzdelávacieho programu škôl musí náš 

výchovný program korešpondovať so záujmami detí, mládeže a  ich rodičov. 

Východiskový stav : KOMPETENCIE PEDAGÓGA CVČ Včielka. 

Centrum voľného času je výchovno- vzdelávacím zariadením, ktorého hlavným 

cieľom je pravidelná záujmová činnosť detí, mládeže, prípadne ich rodičov. Pri tejto 

činnosti využíva ako nástroj marketingu organizovanie výchovných podujatí rôzneho 

zamerania v školskom a komerčnom  prostredí. 

Pedagóg CVČ Včielka musí mať kompetencie, ktoré mu umožnia byť 

kompetentným vykonávať rôznorodé druhy činností. 

 

       Kompetencie pedagóga : 

Preukázať vedomosti, zručnosti v praktickej činnosti 

-komunikačné schopnosti a spôsobilosti 

Tvorba informácii ,správna komunikácia ,vyhľadávať, užívať, používať 

-personálne a interpersonálne schopnosti 

Samostatne sa celoživotne vzdelávať 

-schopnosť tvorivosti 

Nápaditosť ,estetické a etické cítenie  

-schopnosť riešiť problémy  

Vedieť pracovať aj v záťažových podmienkach 

-schopnosť IKT 
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Materiály , internet, zdroje informácii 

-schopnosť formovania občianskej spoločnosti 

Demokratický systém, spoločnosť, komunálna úroveň 

 

Centrum zabezpečuje okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aj aktívny   

oddych detí a mládeže v ich voľnom čase. 

 

10) Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

Strategická vízia CVČ Včielka je prijať každé dieťa ako neopakovateľnú, jedinečnú  

osobnosť a ponúknuť jej využitie svojho voľného času tak, aby sa zariadenie podieľalo na 

formovaní a utváraní osobnosti - jej telesnej a duševnej stránky, vychádzajúc 

z potencionálnych predpokladov a schopností každého jednotlivca vo vytváraní siete 

rovnakých šancí v poskytovaní ponuky voľného času pre potencionálnych záujemcov. 

Ciele CVČ Včielka vychádzajú z programových a organizačných zásad MŠ SR, 

štátne politiky práce s mládežou, z požiadaviek zriaďovateľa, príslušných škôl  

a  kultúrneho  zariadenia. Dôležitú úlohu zohráva socializačné prostredie a samozrejme 

zloženie tých, ktorých vychovávame a ktorí vychovávajú. 

Ciele strategického plánovania vychádzajú z potrieb a záujmov detí a mládeže  

a plnia dôležitú funkciu vo vzťahu k dieťaťu a spoločnosti. 

Hlavným cieľom CVČ Včielka je viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného 

času ako osobnej a spoločenskej hodnoty. Od nej sa odvíjajú ostatné ciele, ktoré 

vychádzajú z analýzy zariadenia. Sú to ciele, ktoré vychádzajú z tradície zariadenia, 

z aktuálnych potrieb sociálneho prostredia a prirodzených vzdelávacích trendov  

a samozrejme z potrieb školského systému. 

Ciele pre strategickú víziu zariadenia sú: zmysluplné využitie voľného času 

/kompenzácia pracovného zaťaženia v škole/, rozvoj talentu a schopnosti formou 

záujmového útvaru /formatívna funkcia človeka /, možnosť presadiť sa, prezentovať, 

zviditeľniť sa /sebarealizačnú funkciu /, pohybovať sa v prostredí - komunikovať  

/sociálna a socializačná funkciu /, primárna prevencia z hľadiska kriminality a 

drogovej závislosti/ prostredníctvom  zvýšenej pozornosti deťom zo sociálne 

znevýhodneného, sociálne zanedbaného, kultúrne slabopodnetného prostredia, ale aj 

z rodín, kde vyťaženosť rodičov nevytvára klímu na rozvoj dieťaťa /predchádzanie 

diskriminácie, rasizmu, intolerancie, xenofóbie /ako prejavu asociálnemu/, rozvoj 

fyzickej zdatnosti detí /ponuka športových ZÚ/, technika súčasnosti /počítačová 

gramotnosť/, rozvoj environmentálneho cítenia vedúceho k postojom aktívneho občana, 

ktorý sa podieľa na ochrane životného prostredia /programy Púchovského ekocentra, 

Včelárskeho múzea a činnosť prírodovedných ZÚ/. 

Rozvoju talentu a schopnosti dieťaťa v záujmovom útvare venujeme v našom CVČ 

Včielka veľkú pozornosť, pretože tento cieľ strategickej vízie nášho plánovania plní 

zároveň hlavný cieľ nášho zariadenia, prijať každé dieťa. Úlohy, ktoré sú potrebné splniť 

k realizácii tohto cieľa sú v oblastiach: pedagogickej, materiálno- technickej, koncepcii 

ľudských zdrojov. 
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V oblasti: 

a/  pedagogickej - nájsť vhodný výchovno-vzdelávací program bez osnov, správne 

určiť a odhadnúť zloženie skupiny, pracovať formou interkultúrneho učenia zážitkovými 

formami, vytvoriť kolektív rovných, presadzovať pedagogický takt, určiť cieľ - čo sú 

schopní zvládnuť, ako sa cítia, o čo majú záujem - lebo voľný čas je ich ! Nikto im ho 

nemôže nanútiť a nikto im ho nemôže vziať ! 

b/ materiálno - technickej - zabezpečiť vhodný estetický priestor , hlavne aby sa 

líšil od školského prostredia , dostatok pomôcok - nie zastaralých, záujmové útvary, ktoré 

reprezentujú, vybaviť vhodnými kostýmami, obutím, zabezpečiť dopravu na podujatia , 

zabezpečiť stravu pri pobytoch, audiovizuálnu techniku, fotografovanie, video záznam a 

pod. 

c/ koncepcie ľudských zdrojov - nájsť človeka s pedagogickým taktom, so 

schopnosťami učiť a vychovávať pozitívne. Súčinnosť vedúceho záujmového útvaru 

s pedagogickým kolektívom zariadenia, s rodičmi, priateľmi zariadenia, učiteľskými 

kolektívmi, s metodikmi. Zodpovednosť celého pracovného tímu za splnenie cieľa- prijať 

každé dieťa a akceptovať ho. 

 

1. Formy výchovy 

 

CVČ Včielka je zariadenie s celoročnou prevádzkou. Počas školského roka je jeho 

forma výchovy denná, počas letných prázdnin v určitých aktivitách prechádza do 

celodennej, alebo v niektorých prípadoch aj týždennej formy (pobytové letné rekreácie). 

 

2. Výchovný jazyk 

 

Štátny jazyk SR – slovenský jazyk 

 

3. Personálne zabezpečenie 

 

V CVČ Včielka v školskom roku 2017/18 pracuje 8 kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov na plný úväzok, ktorí spĺňajú odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť na výkon povolania podľa vyhlášky MŠ SR. Okrem nich v zariadení pracujú 

3 nepedagogickí zamestnanci, 1 zamestnanec zastupujúci MD/RD s kvalifikáciou trénera 

a    externých zamestnancov a 2 dobrovoľníci,  ktorí vedú záujmové útvary pre deti 

a mládež. Ich počet zodpovedá dopytu po ZÚ podľa zamerania. Externí zamestnanci 

majú prevažne stredoškolské odborné vzdelanie. Kvalifikačné predpoklady nespĺňajú 

externistov, avšak špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré sú dôležitým 

predpokladom kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu spĺňajú všetci externí 

zamestnanci. 
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4. Materiálno – technické a priestorové podmienky 

 

Priestorové podmienky v CVČ Včielka čiastočne vyhovujú potrebám výchovno- 

vzdelávacieho procesu. V budove CVČ Včielka Púchov sú k dispozícii: 

1 spoločenská miestnosť – „zrkadlovka“, 1 športová miestnosť, 1 hrnčiarska dielňa,  

2 kancelárie pedagogických zamestnancov, 1 riaditeľňa, 1 kancelária ekonomických 

zamestnancov, 1 ateliér, 2  malé sklady, 3 sociálne zariadenia zvlášť pre chlapcov, 

dievčatá a zamestnankyne, 2 miestnosti nazývané „U Krtka“ v priestoroch garáže 

upravené rekonštrukciou pre účely Ekocentra a 1 garáž - sklad. 

V spolupráci so školami je činnosť tanečných a športových ZÚ čiastočne 

realizovaná v telocvičniach ZŠ Gorazdova, ZŠ J. A. Komenského Púchov, ZŠ 

Mládežnícka, na ihrisku ZŠ Gorazdova a na Požiarnej zbrojnici Púchov. CVČ Včielka 

spolupracuje s MŠ Mládežnícka, MŠ Požiarna 1292, MŠ Požiarna 1291, MŠ Chmelinec, 

MŠ Slovanská a MŠ 1. mája pri realizácii výučby angličtiny detí predškolského veku. 

V rámci Eko programov Púchovkého ekocentra spolupracuje CVČ Včielka so všetkými 

MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZŠ v okrese Púchov, ŠZŠ Považská Bystrica a CSS Nosice. V školskom 

roku 2017/18 CVČ Včielka naďalej spolupracuje s Informačným centrom mladých v 

 Púchove realizáciou ZÚ – Výroba šperkov a drobných darčekov. Krasokorčuľovanie sa 

realizuje v priestoroch Zimného štadióna v Púchove v spolupráci s Krasoklubom 

i Sporting clubom Púchov. Naďalej bude pracovať i licencované JUMPING centrum 

JUMPING Bees v CVČ Včielka, mažoretkový súbor Nelly, Literárny klub pri CVČ 

Včielka, ako i MC Drobec. 

 Materiálno-technické podmienky neustále zlepšujeme nákupom nových 

učebných pomôcok, didaktických hier, výtvarného a technického materiálu. Z projektu 

Šach na školách sme získali zapožičaním učebné pomôcky na Šachový ZÚ. 

S cieľom skvalitniť materiálno-technické podmienky CVČ Včielka sa budeme 

zapájať do projektov, kde bude môcť CVČ Včielka figurovať ako oprávnený žiadateľ. 

 

5. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove 

 

Každoročne na prvých stretnutiach záujmových útvarov poučí vedúci ZÚ členov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri činnosti v ZÚ. Pred každou hromadnou akciou CVČ  

Včielka sú účastníci pravidelne poučovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia  (zápisy 

s podpismi sú prílohou dokumentácie zariadenia). Dbáme aj o bezpečnosť 

pedagogických, externých zamestnancov  a ostatných návštevníkov zariadenia. 

Zamestnanci sú pravidelne školení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a proti 

požiaru,  zúčastňujú sa preventívnych lekárskych prehliadok. Vedenie zariadenia dbá na 

revízie plynovej kotolne, elektrických spotrebičov, elektrickej rozvodne, hasiacich 

prístrojov, zariadenia na bezbariérový vstup.  
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V zariadení platí prísny zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používania iných zdraviu 

škodlivých látok. 

Osvetlenie zariadenia je zabezpečené neónovými stropnicami a lustrami.  

Vykurovanie je zabezpečované  malou plynovou kotolňou, ktorú prevádzkuje 

Mestský bytový podnik. 

Vetranie priestorov je zabezpečované počas celého dňa. 

Úzkostlivo dbáme na čistotu a hygienu zariadenia, niekoľko krát do dňa sa 

zmývajú vstupné priestory (hlavne v zimných mesiacoch). Sociálne zariadenia sú 

pravidelne každý deň čistené a dezinfikované. 

 Prístup k pitnej vode je umožnený všetkým návštevníkom zariadenia. 

Skrinka prvej pomoci je umiestnená vo vstupnej chodbe zariadenia a je pravidelne 

dopĺňaná, kontakty na prvú pomoc sú v riaditeľni a miestnosti pedagogických 

pracovníkov.  

 

6. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia členov 
 

Cieľom hodnotenia výsledkov členov ZÚ v zariadení je poskytnúť členom a  

rodičom spätnú väzbu o tom, ako zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali členov ZÚ na úspešných a neúspešných. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj členov. Pri hodnotení výsledkov členov ZÚ Hniezdočko so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia  na jeho výkon. 

 

7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu  

a ďalších školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických zamestnancov zariadenia 

budeme používať tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, príležitostnej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov vedením zariadenia. 

 Zapájania členov do súťaží,  kultúrnych programov v rámci mesta a regiónu 

 Hodnotenie aktivít zamestnancov, tvorba programov a projektov 
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Kontrolná činnosť sa riadi podľa vypracovaného plánu kontrolnej 

činnosti, ktorá spočíva v kontrole : 

 výchovno-vzdelávacieho procesu 

 pedagogickej dokumentácie 

 materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov zariadenia 

 návštevnosti členov v záujmových útvaroch  

 výberu finančných prostriedkov. 
 

Kritéria na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov 

CVČ Včielka: 

 
Oblasť riadenia práce:  

 

Kritéria: 

 presnosť, 

 zodpovednosť, 

 kreativita,  

 demokratickosť, 

 odborný rast. 

                                                            

Oblasť riadenia výchovnovzdelávacieho procesu:  

 

Kritéria: 

 Dodržiavanie platnej legislatívy, organizačných pokynov. 

 Uplatňovanie hodnôt zariadenia a dodržiavanie pravidiel správania sa ľudí v zariadení. 

 Kreativita, inovácia, návrhy na skvalitnenie procesu v CVČ Včielka. 

 Úspešnosť v projektoch. 

 Uplatňovanie tvorivo-humanistickej koncepcie. 

 Kvalitné výchovné pôsobenie na členov ZÚ. 

 Príprava členov ZÚ na olympiády, vedomostné, umelecké a športové súťaže 

 

Oblasť spolupráce:  

 

Kritéria: 

 Aktívna spolupráca s rodičmi členov ZÚ. 

 Aktívna spolupráca so školami, školskými zariadeniami, zriaďovateľom a inými 

organizáciami. 

 Oslovovanie a získavanie sponzorov 

 

Oblasť prezentovania sa:  

 

Kritéria: 

 Aktívne zapájanie sa do diania mesta. 

 Prezentácia výsledkov práce členov na verejnosti. 

 Prezentácia činnosti CVČ Včielka v médiách. 

 Aktualizovanie webovej stránky zariadenia. 

 Organizovanie a spoluorganizovanie rôznych akcií. 
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Oblasť ďalšieho vzdelávania:  

 

Kritéria: 

 Cyklické vzdelávanie cez MPC. 

 Iné formy štúdia a odborný rast zamestnanca potrebné k výkonu práce 

 

Oblasť vedenia dokumentácie:  

 

Kritéria: 

 Kvalitné, odborné a včasné spracovanie dokumentácie CVČ Včielka. 

 Aktualizácia násteniek a vonkajších vitrín. 

 

                                                            

8. Hodnotenie CVČ Včielka 
 

Cieľom hodnotenia je: 

 aby členovia ZÚ a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako 

zvládajú požiadavky na ne kladené, 

 aby aj verejnosť vedela, ako centrum  dosahuje ciele, ktoré sú na členov kladené 

vo VP.  

 

Monitorujeme pravidelne: 

 Podmienky na výchovu 

 Spokojnosť s vedením a pedagógmi, trénermi  

 Prostredie – klímu školy  

 Priebeh výchovy a vzdelávania –  metódy a formy   

 Úroveň podpory členov ZÚ  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Výsledky výchovy a vzdelávania  

 Úroveň výsledkov CVČ Včielka   

 

Kritériom pre nás je: 

 Spokojnosť členov ZÚ, rodičov, pedagógov 

 Kvalita výsledkov  

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu  sú:  

 Analýza úspešnosti na súťažiach, olympiádach  

 Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu 

 Správy z kontrol a inšpekcií 

 SWOT analýza - analyzuje a sumarizuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia  

. 
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SILNÉ STRÁNKY - prednosti, na ktorých môžeme 

stavať: 

- reprezentácia mažoretkového športu 

v európskom a svetovom meradle 

- reprezentácia mladých včelárov na 

európskych súťažiach 

- širokospektrálna environmentálna 

výchova pre MŠ, ZŠ, ŠZŠ a 8- ročné 

gymnáziá a  spolupráca 

v medzinárodnom programe Zelená 

škola  

- úspešné koordinovanie OK, RK KK 

v oblasti vedomostných súťaží 

a v oblasti športu 

- úspešná spolupráca s rodinou v MC 

Drobec 

- práca so znevýhodnenými deťmi a 

mládežou a ich integrácia 

- kvalitná letná činnosť  

- komunikácia a spolupráca s rodičmi 

- rozvoj športových aktivít – JUMPING 

centrum 

- práca Lietrárneho klubu – besedy so 

školami 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY – musíme pracovať na ich redukcii 

- nedostatok priestorov pre činnosť 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRÍLEŽITOSTI – pokúsiť sa využiť čo najviac z nich 

- poradenstvo v oblasti práce so 

znevýhodnenými 

- rozvoj včelárstva prostredníctvom 

Včelárskeho múzea a Včelnice 

- rozvoj regionálnej výchovy 

prostredníctvom stálej expozície Malé 

Slovensko 

- poradenstvo v rámci medzinárodného 

programu Zelená škola 
- účasť v súťažiach z rôznych oblastí 
- spolupráca s rôznymi organizáciami 
- vystúpenia pri rôznych príležitostiach 
- pozitívna reklama zariadenia 
- spolupráca s obcami 

 

RIZIKÁ – je potrebné sa na ne pripraviť 

- konkurencia iných organizácii  

v  oblasti voľného času  

- konkurencia novovzniknutých 

tanečných súborov 

- slabé ponuky na vzdelávanie 

vychovávateľov CVČ ku kreditovému 

systému  

- nedostatočná ochrana v legislatíve pre 

CVČ 
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9. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

 
Našim cieľom je, aby sa zamestnanci zúčastňovali priebežného vzdelávania, 

(vzdelávacie aktivity budú podmienené ponukou metodických centier), zvyšovali si 

odbornosť samoštúdiom z najnovšej dostupnej literatúry v danej oblasti a využívaním 

web stránok. 

 
Predmetom činnosti vzdelávania :  

 poskytovanie funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému ďalšieho 

vzdelávania a odborno-metodického poradenstva pre pedagogických zamestnancov  

a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, 

 ďalšie vzdelávanie zvyšujúce profesijné kompetencie, podporujúce osobnostný  

a profesijný rozvoj, aktualizujúce a inovujúce predmetové, didaktické a výchovné 

spôsobilosti pedagogických zamestnancov zamerané na napĺňanie cieľov výchovy  

a vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase 

rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Člen, 

alebo iná osoba si ich rozvíja účasťou na výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej 

činnosti. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup 

dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu 

člena alebo inej osoby v CVČ Včielka. 

Člen alebo iná osoba CVČ Včielka má osvojené tieto kľúčové kompetencie na 

úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania jeho 

dochádzky do CVČ Včielka. 

 

Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu: 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie, 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží, 

 prejavuje záujem o nové informácie. 

 

Komunikačné kompetencie: 

 vyjadruje a obhajuje zrozumiteľne svoj názor, 

 vypočuje si opačný názor, 

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT, 

 prijíma spätnú väzbu. 

 

KOMPETENCIE ČLENOV CENTRA VOĽNÉHO ČASU 
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Sociálne kompetencie: 

 vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty, 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity, 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti, 

 rešpektuje úlohy skupiny, 

 dokáže efektívne spolupracovať v skupine, 

 uvedomuje si potreby členov a osôb so zdravotným znevýhodnením, 

 uvedomuje si potreby ostatných detí, 

 zvládne jednoduché stresové situácie. 

 

Pracovné kompetencie: 

 prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh, 

 dokončí prácu, 

 kultivuje svoju vytrvalosť, 

 plní si svoje povinností, 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti, 

 prijíma nové informácie a poznatky, 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život, 

 rozvíja svoje manuálne zručnosti. 

 

Občianske kompetencie: 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb, 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, 

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení/záujmovom útvare 

a v CVČ Včielka, 

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám. 

 

Kultúrne kompetencie: 

 pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu, 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky, 

 prijíma kultúrne podnety, 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v oddelení a v CVČ Včielka, 

 ovláda základy kultúrneho správania, 

 kultivuje svoj talent. 
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Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v CVČ Včielka v týchto 

výchovných oblastiach:  

 spoločensko-vedná, 

 pracovno-technická, 

 prírodovedno-environmentálna, 

 esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), 

 telesná a športová. 

Tematické oblasti v sebe zároveň zahŕňajú ďalšie oblasti výchovy, najmä 

rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých oblastí výchovy 

v oddeleniach a záujmových útvaroch. 

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie 

uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude 

dosahovať aplikovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov jednotlivých 

výchovných oblastí v záujmových útvaroch a v oddychovej činnosti. 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť, vzdelávacia 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare a športovom útvare, 

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, 

 prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, 

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

 posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, 

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

 vyjadrovať svoj názor, 

 vedieť vypočuť opačný názor, 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať, 

 rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, 

 rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, 

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

 

 

TÉMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY V CVČ Včielka 
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Pracovno-technická oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, 

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

 vedieť spolupracovať so skupinou, 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život, 

 získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. 

 

Prírodno-environmentálna oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, 

 pochopiť princípy a rozdiely medzi tradičným a ekologickým poľnohospodárstvom, 

 spoznávať rozdiely medzi konzumným a trvaloudržateľným spôsobom života, 

 spoznávať osobnosti a organizácie aktívne pôsobiace v oblasti ŽP,  

 získavať základné informácie a návyky vedúce k zdravej výžive, 

 poznávať región, tradície a zvyky, 

 rozvíjať zručnosti potrebné pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia, 

 spolupodieľať sa na aktivitách na miestnej úrovni vedúcich k tvorbe a ochrane prírody. 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

 rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu, 

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, 

 objavovať krásu v bežnom živote. 

 

Telesná a športová oblasť 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog, 

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, 

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu, 

 rozvíjať športový talent a schopnosti. 
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VÍZIA 

„Udržať vybudované moderné a flexibilné centrum voľného času pre všetky cieľové skupiny  

z hľadiska vekovej a socio-ekonomickej štruktúry, ktoré reaguje na ich potreby v oblasti 

organizovania voľnočasových aktivít a pokračovať v osvedčených aktivitách .“ 

Pravidelná záujmová činnosť: 

Výchovný plán je rozpracovaný podľa jednotlivých oblastí výchovy na školský 

rok 2017/18, je v ňom uvedený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením 

počtu výchovno-vzdelávacích činností na toto obdobie, zoznam záujmových útvarov s 

vymedzením počtu hodín pravidelnej záujmovej činnosti na toto obdobie. . 

Cieľom výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorý nadobudol 

účinnosť 1. septembra 2008 je zabezpečiť podľa výchovného programu školského 

zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných 

osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. 

 

CVČ Včielka: 

 usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, 

 utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, 

 podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času, 

 zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí materských škôl, žiakov základných škôl 

a stredných škôl, 

 poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase 

školám a školským zariadeniam, 

 získava a odovzdáva kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, 

ústnych a písomných spôsobilostí, využívania  informačno - komunikačných 

technológií, komunikácie v štátnom jazyku. Zabezpečuje kompetencie v oblasti 

prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu - sociálne kompetencie, 

 rozvíja manuálne zručnosti, tvorivé a umelecké schopnosti, 

 posilňuje úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným  hodnotám 

a tradíciám, 

VÝCHOVNÝ PLÁN CVČ Včielka 
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 získava a posilňuje úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanovenými v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,  

 pripravuje  na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

znášanlivosti, 

 učí  rozvíjať a kultivovať osobnosť a celoživotne sa vzdelávať,  

 učí  kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

 získava všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

Oblasť výchovy: Záujmový útvar: Minimálny počet 

hodín VVČ: 

 

 

 

 

 

Spoločensko -

vedná 

oblasť, 

vzdelávacia 

Baby English – pre rodičov  s deťmi od  

3- 4 rokov 

30 

Pupil´s English – pre deti od 5 – 6 rokov 60 

Baby Deutsch – pre deti a rodičov 60 

Preschool English M – MŠ Mládežnícka 60 

Preschool English P1 – MŠ Požiarna 1291 60 

Preschool English P2 – MŠ Požiarna 1292 60 

Preschool English A – MŠ 1. mája 60 

Preschool English CH – MŠ Chmelinec 60 

Preschool English – MŠ Slovanská  

Moderátor, redaktor 60 

Práca s rodinou – MC Drobec 60 

 Hniezdočko – pre deti a mládež so znevýh. 60 

 Žiacky mestský parlament 30 

Pracovno -

technická oblasť 

Leteckí modelári 60 

Výroba šperkov a drobných darčekov 60 

Automodelársky 60 

Prírodovedno -

environmentálna 

oblasť  

S lupou do prírody 60 

Včelársky 60 

Rybársky 60 

Astronomický 60 
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Chémia hrou 60 

Programy Ekocentra Podľa potreby 

a záujmu škôl 

Esteticko –

kultúrna 

oblasť  

Mažoretky baton deti /5-7r./ 60 

Mažoretky baton kadetky/7-11r./ 60 

Mažoretky baton junior /12-14r./ 60 

Mažoretky baton senior/od 15 – 25 rokov/ 60 

Tanec Nelly/pom-pom deti /5-7r./ 60 

Tanec Nelly/pom-pom kadet /7-11r./ 60 

Tanec Nelly/pom-pom junior /12-14r./ 60 

Tanec Nelly/pom-pom senior /od 15r. -25./ 60 

Tanec Nelly Ladies / od 25 r./ 60 

Folklórna skupina Šúpolienka I., II. 60 

Balet  60 

 Leonardo – pre 2. stupeň ZŠ a SŠ 60 

 Pastelkáči I. – pre deti predšk. veku 60 

 Pastelkáči II. – pre 1. stupeň ZŠ 60 

 Hrnček – hrnčiarstvo, keramika 60 

 Zvonček – hrnčiarstvo, keramika 60 

 Dekorko – kreatívne tvorenie 60 

 Remeslo má zlaté dno – drotárstvo, tkanie 60 

 Hra na gitare – začiatočníci, deti 60 

 Hra na gitare – pokročilí, deti 60 

 Hra na gitare – začiatočníci, dospelí 60 

 Hra na gitare – pokročilí, dospelí 60 

 Hra na gitare – pre mamy s deťmi 60 

Telesná a  Gymnastika 60 

športová oblasť Kondičné cvičenia pre deti 60 

 Krasokorčuľovanie 60 

 Športová príprava  60 

 Šach 60 

 JUMPING - dospelí 60 
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Príležitostná záujmová činnosť: 

Uskutočňuje sa formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, 

súťaží a exkurzií, individuálnym prístupom, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým 

a talentovaným deťom, mládeži, i dospelým spontánnou činnosťou formou priebežnej ponuky 

v časovo-tematickom pláne na školský rok 2017/18. Sú to predovšetkým tvorivé dielne 

k rôznym príležitostiam, karnevaly, burzy, súťaže, kultúrne vystúpenia tanečných 

a speváckych súborov a pod. 

 

Letná činnosť 

 V rámci letnej činnosti organizuje CVČ každoročne prímestské denné letné tábory, 

pobytový tábor, zabezpečuje prázdninovú letnú činnosť, účasť na projektoch, vystúpenia na 

kultúrnych podujatiach, sústredenia tanečného súboru. 
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MESIAC AKTIVITA Oblasť 

September Časopis Žihadlo Spol. – vedná obl. 

 Deň otvorených dverí v MC Drobec Spol. –ved. obl. 

 Dni otvorených dverí CVČ Všetky oblasti 

 Vystúpenia pre obce Estet. –kult. oblasť 

 Vystúp. mažoretiek pre seniorov – 

Divadlo Púchov 

Estet. –kult. oblasť 

 MC Drobec – programy podľa plánu Spol. –ved. obl. 

 Detský jarmok ľudových remesiel Všetky oblasti 

 Púchovský jarmok – prezentačný stánok Všetky oblasti 

 Púchovský jarmok - vystúpenie Estet. –kult. oblasť 

 MC Drobec – program podľa plánu Spol. –ved. obl. 

 Cezpoľný beh ZŠ a SŠ Tel. a športová oblasť 

 Porada externistov Všetky oblasti 

 Zjazd asociácie mažoretkového športu Estet. –kult. oblasť 

 Účasť v súťaži s literárnym zameraním Spol. –ved. obl. 

Október Obvodné kolá – veľký futbal  Tel. a športová oblasť 

Regionálny seminár Zelených škôl Prírodov. –envir. obl. 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

Memoriál Janky Jakubíkovej Estet. –kult. oblasť 

MC Drobec – Program podľa plánu Spol. –ved. obl. 

 Porada predsedov komisií k olympiádam Všetky oblasti 

 Tvorivé dielne počas Jesenných prázdnin Estet. –kult. oblasť 

 Obvodné kolá – basketbal ZŠ, SŠ Tel. a športová oblasť 

 Obvodné kolo futsal Tel. a športová oblasť 

Časovo-tematický plán CVČ Včielka na šk. rok 2017/18 
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Časopis Žihadlo Spol. –ved. obl. 

Oslava 20. výročia založenia 

mažoretkového súboru Nelly 

Všetky oblasti 

November Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl. 

Zlínsky Vorvaň - vystúpenie Estet. –kult. oblasť 

Vystúpenia tanečných súborov podľa 

pozvánok 

Estet. –kult. oblasť 

Okresný prebor v šachu Tel. a športová oblasť 

Obvodné kolá stolný tenis ZŠ, SŠ Tel. a športová oblasť 

Obvodné kolo florbal Tel. a športová oblasť 

 Obvodné kolá hádzaná ZŠ Tel. a športová oblasť 

 Obvodné kolá vybíjaná ZŠ – podľa 

víťazov 

Tel. a športová oblasť 

 Dobrovoľný odber krvi Spol. – vedná obl. 

 Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

 Tvorivé dielne podľa ponukového listu Estet. –kult. oblasť 

 Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 

 MC Drobec – podľa ponuky a záujmu Spol. –ved. obl. 

December Mikulášsky jarmok  Estet. –kult. oblasť 

Týždeň s Mikulášom v ZÚ CVČ Včielka Spol. –ved. obl. 

Tvorivé dielne k Vianociam Estet. –kult. oblasť 

 Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl 

OK olympiáda zo slov. jazyka Spol. –ved. obl. 

 Posedenie pri kapustnici s externistami Všetky oblasti 

 MC Drobec – Vianočné tradície Spol. –ved. obl. 

 Časopis Žihadlo Spol. –ved. obl. 

 Vystúpenia tanečných súborov podľa 

pozvánok 

Estet. –kult. oblasť 

 Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

 Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 

Január Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl. 

 OK olympiády z anglického jazyka Spoloč. –ved. 
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OK Šaliansky Maťko Spol. –ved. obl. 

Pytagoriáda ZŠ Spol. –ved. obl. 

OK olympiády z MO5, MO9 Spol. –ved. obl. 

OK olympiády z nemeckého jazyka Spol. –ved. obl. 

 Tanec so včielkami – Ples CVČ Včielka Estet. –kult. oblasť 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

 Tvorivé dielne podľa ponukového listu Estet. –kult. oblasť 

Február Vstúpenia mažoretiek na plesoch Estet. –kult. oblasť 

OK Dejepis Spol. –ved. obl. 

Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl. 

OK Bio C Spol. –ved. obl. 

OK Geo Spol. –ved. obl. 

RK Florbal SŠ chl. a diev. Tel. a športová oblasť 

OK Európa v škole Estet. –kult. oblasť 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 

 Obvodné kolo MINI futbal McDonald Tel. a športová oblasť 

 KK nohejbal školskí zamestnanci Tel. a športová oblasť 

 Zjazd AMAS Estet. –kult. oblasť 

 Obvodné kolá florbal  Tel. a športová oblasť 

 Fašiangový turnaj v šachu Tel. a športová oblasť 

 Časopis Žihadlo Spol. –ved. obl. 

 MC Drobec – podľa ponuky a záujmu Spol. –ved. obl. 

Marec Prázdninové tvorivé dielne Estet. –kult. oblasť 

Prázdninový Drobec Spol. –ved. obl. 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

Talentáruim MŠ Estet. –kult. oblasť 

Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl 

Vystúpenia tanečných súborov podľa 

pozvánok 

Estet. –kult. oblasť 

Tvorivé dielne počas Jarných prázdnin Estet. –kult. oblasť 

Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 
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Reg. kolo volejbal SŠ Tel. a športová oblasť 

RK vybíjaná ZŠ D Tel. a športová oblasť 

 OK chemickej olympiády Spol. –ved. obl. 

 Obv. kolo hádzaná ZŠ CH a D Tel. a športová oblasť 

 Vítanie jari – vystúpenie a prezent. stánok Estet. –kult. oblasť 

 RK volejbal ZŠ Tel. a športová oblasť 

 OK Pytagoriáda kat. P3-P5 Spol. –ved. obl. 

 OK Pytagoriáda kat. P6-P8 Spol. –ved. obl. 

 Jarné otvorenie DSS a Hniezdočka Spol. –ved. obl. 

 Obv. kolo malý futbal st. žiačky Tel. a športová oblasť 

Obv. kolo hádzaná SŠ D Tel. a športová oblasť 

Apríl Časopis Žihadlo Spol. –ved. obl. 

Vystúpenia tanečných súborov podľa 

pozvánok 

Estet. –kult. oblasť 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl 

Tvorivé dielne k Veľkej Noci Estet. –kult. oblasť 

Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 

RK florbal ZŠ D a CH Tel. a športová oblasť 

Predkolo malý futbal  st. žiaci Tel. a športová oblasť 

Ľudové tradície v Hniezdočku Spol. –ved. obl. 

OK Hviezdoslavov Kubín Spol. –ved. obl. 

OK Gymnastika Tel. a športová oblasť 

 Čo vieš o hviezdach – reg. kolo, astron. 

súťaž 

Prírodov. –envir. obl 

 Malý futbal Tel. a športová oblasť 

 Súťaž včelárskych krúžkov Prírodov. –envir. obl 

 OK malý futbal st. žiaci JEDNOTA Tel. a športová oblasť 

 OK malý futbal šk. pohár ml.žiaci Tel. a športová oblasť 

Máj Vystúpenia tanečných súborov podľa 

pozvánok 

Estet. –kult. oblasť 

Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 
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Tvorivé dielne podľa ponukového listu Estet. –kult. oblasť 

Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 

OK Slávik Slovenska 2017 Estet. –kult. oblasť 

 OK Biologická olympiáda Spol. –ved. obl. 

 OK atletika Tel. a športová oblasť 

 Deň rodiny, vystúpenie Všetky oblasti 

 Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom 

športe 

Estet. –kult. oblasť 

 Program Včielka Prírodov. –envir. obl 

 Vernisáž výstavy výtvarných prác detí 

CVČ 

Estet. –kult. oblasť 

 Správny chlapec, správne dievča v prvej 

triede 

Estet. –kult. oblasť 

 Detský jarmok ľudových remesiel Estet. –kult. oblasť 

Jún Programy PEC – podľa programu Prírodov. –envir. obl 

Policajti deťom Spol. –ved. obl. 

Stretnutie žiacky mestský parlament Spol. –ved. obl. 

Vystúpenia tanečných súborov podľa 

pozvánok 

Estet. –kult. oblasť 

Tvorivé dielne podľa ponukového listu Estet. –kult. oblasť 

Účasť na súťažiach Vv podľa propozícií Estet. –kult. oblasť 

 ME v mažor. športe Estet. –kult. oblasť 

 Časopis Žihadlo Spol. –ved. obl. 

 Včielka vás baví Všetky oblasti 

Júl Prímestské tábory – podľa ponuky Všetky oblasti 

 Sústredenia mažoretkových skupín Všetky oblasti 

August Príprava školského roka 2018/2019 Všetky oblasti 

Pobytový tábor Všetky oblasti 

Vystúpenia podľa potreby na rôznych 

podujatiach 

Estet. –kult. oblasť 

Účasť na projektoch podľa potreby Všetky oblasti 

 

Aktivity, súťaže a podujatia budú upresnené v plánoch práce na jednotlivé 

mesiace.  
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Výchovné štandardy nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujú súbor 

požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli 

rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na: 

 

- výkonový štandard – stanovuje kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to 

cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci dochádzky do centra voľného času, 

- obsahový štandard – určuje vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa/žiak 

alebo iná osoba ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 

SPOLOČENSKO-VEDNÁ, VZDELÁVACIA OBLASŤ  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prispôsobiť sa 

Rešpektovať potreby iných 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení/záujmovom 

útvare, dodržiavanie školského poriadku 

CVČ Včielka 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia 

Vytvoriť vlastný text na základe 

dodržiavania stanoveného slohového 

útvaru/žánru, slohového postupu, 

jazykového štýlu, byť otvorený 

spolupráci 

Pravidlá slovenského jazyka, základy 

novinárskej a spisovateľskej práce. 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia 

Uplatňovať, používať komunikačné 

spôsobilosti v cudzom jazyku. 

 Vedieť sa pozdraviť, pomenovať časti 

ľudského tela, ovládať základnú slovnú 

zásobu. 

Rozšíriť si vedomosti z anglického 

jazyka, objavovať hravou formou krásy 

cudzieho jazyka. 

Prejavovať základy hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti, k svojej rodine 

 Konverzácia  v anglickom jazyku, podľa 

jednotlivých  tém, kladenie otázok– rodina  

a spoločnosť – jednoduché pozdravy, 

členovia rodiny, ľudské telo -  časti tela, 

človek  príroda – zvieratá, farby, dni 

v týždni, ročné obdobia, voľný čas a záľuby 

– denný režim, jednoduché piesne a básne 

v anglickom jazyku, čísla do desať.../podľa 

plánu ZÚ/ 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty v oddelení/záujmovom útvare 

Konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza 

Získať schopnosť samostatne sa 

rozhodovať, rozvíjať logické myslenie, 

zdokonaliť nadväzovanie komunikácie 

s kamarátmi. 

Anglický jazyk a jeho gramatika 

Výchovný štandard CVČ 
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Prejavovať úctu k rodičom, starším 

 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, 

tolerancia 

Rešpektovať potreby handicapovaných 

ľudí a detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

Spolupráca a pomoc mentálne a  telesne 

postihnutým. 

 Práca s rodinou – s najmenšími, MC Drobec 

Participovať na živote mladých ľudí 

v meste, spolupracovať pri organizácii 

aktivít organizovaných CVČ Včielka 

a MsÚ Púchov 

Práva a povinnosti detí a mladých ľudí 

 

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Samostatne si vytyčovať jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie,  minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Prejaviť jednoduché manuálne 

a technické zručnosti 

 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie modelu lietadla, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti 

Byť otvorený, spolupracovať so skupinou 

 

Spolupráca, kooperácia, vytváranie kladného 

vzťahu k ostatným, hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Podieľať sa na tvorbe jednoduchých 

projektov 

Výroba šperkov, výzdoba priestorov 

CVČ Včielka 

Prejaviť osobnú zodpovednosť za 

vykonanú prácu 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce 

 

Byť otvorený získavaniu nových 

poznatkov a informácií. Vyhľadávať 

nové informácie 

Práca s informačnými zdrojmi, 

sebavzdelávanie 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v 

bežnom živote 

Výroba jednoduchých modelov. 

 

 

ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Hudba, výtvarné umenie, tanec 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

a umelecké činnosti 

Byť otvorený k tvorivej činnosti Záujmový útvar, kultúrne vystúpenie 

Prejavovať pozitívny vzťah k jednod. 

estetickej úprave prostredia 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby 
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Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí a vystúpení 

v oddelení/záujmovom útvare 

Včielka vás baví, Ples CVČ, Mikulášsky 

jarmok, Púchovský jarmok, úcta k starším, 

Vianoce, Veľkonočný jarmok, iné 

príležitosti 
 

 

TELOVÝCHOVNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom 

Rozvíjať svoj športový talent a 

schopnosti 

Záujmový útvar – gymnastika, stolný tenis, 

jumping kids, kondičné cvičenia pre deti, 

cvičenie pre mamy s deťmi 

 

Získať zručnosť v danom športe, 

základné znalosti 

Prípravka–krasokorčuľovanie, hokejová, 

športová príprava -  základné pravidlá hry 

Pomenovať škodlivosť fajčenia alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby 

 

Pomenovať význam pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny 
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PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Vyjadriť základné princípy ochrany 

životného prostredia 

 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 

prírody, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu 

Byť otvorený k experimentovaniu 

a hľadaniu nových poznatkov 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy 

Získať základné znalosti o spôsobe a love 

rýb 

Ryby, rybolov – správne techniky 

a starostlivosť o prírodu 

Uplatniť získané poznatky v praxi 

 Vedieť sa postarať o svoje včely 

Včely a život v úli – pozorovanie a práca so 

včelami 

 

Výchovné osnovy tvoria prílohu Výchovného programu a sú rozpracované na jednotlivé 

ZÚ. Prílohou triednych kníh je – Časovo – tematický plán ZÚ. 



36 

 

 

 

 

Podľa § 11 školského zákona je pedagogickou dokumentáciou v školskom zariadení: 

 súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, 

 súbor písomností, podľa ktorých vydáva verejné listiny a rozhodnutia. 

Podrobnosti o základnej pedagogickej dokumentácii v CVČ bližšie určuje vyhláška 

MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej 

činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.  

Podľa tejto Vyhlášky základnú pedagogickú dokumentáciu centra tvoria: 

 Výchovný program CVČ - súčasť  Výchovného programu 

tvoria vypracované Výchovné osnovy k ZÚ 

 Triedna kniha 

 Školský poriadok 

 Plán práce. 

 

Dokumentácia CVČ je uvedená v školskom zákone v § 11 ods. 9 ako súbor 

dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie školského zariadenia. V súlade 

s Vyhláškou č. 306/2009 Z.z. je ďalšou dokumentáciou CVČ: 

 rozvrh týždennej činnosti, 

 prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, 

 zápisnice z rokovania pedagogickej rady, 

 ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, 

 správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie, 

 evidencia školských úrazov detí, 

 registratúrny plán a registratúrny poriadok, 

 rozhodnutia riaditeľa centra. 

 

Ďalej:  

 Zriaďovacia listina 

 Organizačný poriadok 

 Štatút organizácie  

 Pracovný poriadok zamestnávateľa 

 Vnútorný poriadok 

 Žiadosti o prijatie a čestné vyhlásenia rodičov 

 Hospodárska a iná evidencia bezprostredne súvisiaca s prevádzkou a činnosťou 

zariadenia 

Pedagogická dokumentácia 
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