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1. Úvod

SCVČ Štiavnik bude aj v školskom roku 2020/2021 organizačne zabezpečovať

výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí do 15 rokov a mladých ľudí do
veku 30 rokov v ich voľnom čase. V jednotlivých záujmových útvaroch budeme vytvárať
podmienky pre všestranný rozvoj detí a mladých ľudí v neformálnom vzdelávaní, tak isto
bude formovať osobnosť jedinca a v neposlednom rade vyhľadávať a rozvíjať ich danosti.
Dôležitou úlohou SCVČ Štiavnik je aj zdokonaľovanie praktických zručností jednotlivých
členov a podieľanie

sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času

a rešpektovanie zásad slušného správania.
Východiská SCVČ:
 Vyhodnocovacia správa z predchádzajúceho šk. roka 2019/2020
 Zákon 209/2019Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 o výchove a
vzdelaní
 Vyhláška MŠ SR 306 z 15. júla 2009 o CVČ
 Sprievodca školským rokom 2020/2021
 Výchovný program ,,Voľný čas – cesta k osobnému rastu“ platný do roku 2021
schválený PR a RŠZ
Súkromné centrum voľného času uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ako
pravidelnú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, príležitostnú záujmovú činnosť formou
príležitostných

podujatí, súťaží, výletov, prázdninovú činnosť (denný tábor) podľa

prihlásených detí a činnosť v záujmových útvaroch , ktoré aktívne vypĺňajú voľný čas deťom
a mladým ľudom aj počas prázdnin.
Činnosť sa uskutočňuje v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane časti školských
prázdnin. Veľký dôraz sa kladie na realizáciu programov orientovaných na prevenciu
a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.
Krúžkové aktivity detí a mladých ľudí v našom centre prebiehajú po vyučovaní od
pondelka do piatka, ale v niektorých prípadoch aj počas víkendov, hlavne hasičské krúžky,
turistické krúžky a športové krúžky. Požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času
sa ukazuje ako nevyhnutná a dôležitá súčasť výchovného pôsobenia na deti a mládež v ich
voľnom čase. Voľný čas je významnou súčasťou aktívneho spôsobu života, ktorý je potrebné
formovať už od detstva a pretrváva až do dospelosti. V našej činnosti kladieme dôraz na
rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt , na zodpovedný život v slobodnej
spoločnosti v duchu porozumenia , znášanlivosti a tolerancie. Za nevyhnutné považujeme
rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávanie zamerané na zdravú výživu, čistú vodu,

zdravé ovzdušie. V spolupráci s OÚ Štiavnik a ZŠ s MŠ v Štiavniku zvyšujeme povedomie
u detí a mladých ľudí v oblasti separácie odpadu.

2. Analýza a hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý šk.
rok 2019/2020

Do Súkromného centra voľného času sa podľa výkazu 15-01 k 15.9. 2019 prihlásilo celkovo
556 detí a mladých ľudí na prvý krúžok, čo je mierne navýšenie oproti výkazu 15-01 k 15.9.
2018. V septembri 2019 sa 296 detí sa prihlásilo na krúžky do 15 rokov a 260 členov na
krúžky nad 15 rokov. Bolo úplnou samozrejmosťou, že niektorí naši členovia navštevovali aj
2 , ale aj viac krúžkov, preto celkovo do ZÚ sa prihlásilo podľa výkazu 15-01 740 detí
a mladých ľudí do 30 rokov. Aj v tomto ukazovatele sme zaznamenali mierny nárast oproti
predchádzajúcemu roku. Keďže SCVČ prijíma deti a mladých ľudí na voľnočasové aktivity
v priebehu celého školského roka, počty členov v jednotlivých ZÚ sa čiastočne menili.
Aj v školskom roku 2019/2020 viedli ZÚ interní a externí zamestnanci. Činnosť v
školskom roku 2019/2020 prebiehala v priestoroch ZŠ Štiavnik, v KDaM Štiavnik,
v telocvični ZŠ Štiavnik , v posilňovni v Štiavniku , na futbalových ihriskách v Štiavniku,
Petroviciach, Pšurnoviciach , Hričovskom Podhradí, Makove a v Rajci.
Hasičské krúžky svoju činnosť vykonávali

na hasičských cvičiskách v Setechove,

Petroviciach a v Kolároviciach.
Členovia turistického krúžku spoznávali krásy štiavnickej a petrovskej doliny.
Činnosť v ZÚ prebiehala podľa výchovného programu Voľný čas- cesta k osobnému rastu,
ktorý bol v októbri 2017 prijatý na obdobie štyroch rokov, ďalej podľa plánu činnosti centra
na školský rok 2019/2020 a podľa rámcových plánov, ktoré vypracovali vedúci ZÚ. SCVČ
v Štiavniku zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť v priebehu celého školského roka
2019/2020

v oddeleniach:

spoločensko-vednom,

prírodovednom,

esteticko-vednom,

výpočtovej techniky a v oddelení športu.
V školskom roku 2019/2020 nám naši členovia odovzdali 350 vzdelávacích poukazov.
Pravidelnou činnosťou mohli deti a mladí ľudia v jednotlivých ZÚ zmysluplne využívať
svoj voľný čas a rozvíjať svoje nadanie a talent . Činnosť v jednotlivých ZÚ bola realizovaná
tak, aby sa podporovala hodnota človeka ako ľudského jedinca, aby sa rozvíjali kamarátske
vzťahy , aby sa zabránilo šikanovaniu, fyzickému a psychickému týraniu a aby deti a mladí
ľudia sa vyhli priamej či nepriamej konzumácií legálnych a nelegálnych drog. Záujmová
činnosť v centre bola prístupná všetkým deťom z našej obce od ich vstupu do prvého ročníka
ZŠ. Podmienkou pre prijatie do SCVČ bolo vypísanie žiadosti, jej podpísanie zákonným
zástupcom resp. plnoletým členom a jej odovzdanie do kancelárie riaditeľa SCVČ. Všetkým

prihláseným žiakom a mladým ľuďom bolo vystavené rozhodnutie o prijatí do školského
zariadenia. Tak isto bola záujmová činnosť sprístupnená aj ostatným mladým ľuďom zo
susedných obcí, v ktorých malo naše SCVČ vysunuté pracoviská. Prihlásení mladí ľudia
museli splniť tu istú povinnosť, aby sa stali členmi SCVČ. Keďže v našej obci je veľmi veľa
rodín, ktoré žijú na hranici sociálneho minima, tomuto faktu sme prispôsobili aj poplatky,
ktoré boli 1euro /krúžok/ školský rok a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti
žijúce v rodinách na hranici sociálneho minima neplatili žiadne poplatky.
Príležitostná záujmová činnosť bola zameraná na organizovanie športových, tanečných
súťaží, vedomostných kvízov, na organizovanie výletov, kultúrnych a folklórnych vystúpení
a na návštevu športových podujatí. Veľká časť podujatí príležitostnej činnosti prebiehala
práve v KDaM kde sa robili rôzne. Denný klub detí a mládeže ponúkol deťom a mládeži
možnosť ako aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas a tým predchádzať nechceným a
patologickým trendom trávenia voľného času. Deti počas školského roka 2019/2020
hrali rôzne spoločenské a vedomostné hry, ktoré rozvíjali ich kognitívne schopnosti ako
si aj danými hrami precvičovali svoje sociálne kompetencie - spoluprácu, komunikáciu,
nadväzovali nové kamarátstva, posilňovali už existujúce priateľstvá a iné. Taktiež sa
deti venovali rôznym stolným hrám ako napríklad biliard, pingpong, stolný futbal,
airhockey, pri ktorých rozvíjali nielen pohybovú stránku svojej osobnosti, ale taktiež
pracovali na svojom osobnostnom a sociálnom rozvoji. Prevažná väčšina esteticky
ladených príležitostných činností bola zameraná na rozvoj tvorivých a kreatívnych
schopností dieťaťa, ale aj na rozvoj ich jemnej motoriky, podporovala sa tvorivosť a
fantázia, estetické cítenie spojené so sebavyjadrením. Súťaže, ktoré sa uskutočnili v
KDM boli zamerané na rozvoj motoriky detí, na rozvoj a podporovanie hry fair – play,
súťaživosti ako aj rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa – zvládanie emócií po prehre
(airhockey, stolný futbal) ako aj na rozvoj kognitívnej stránky osobnosti dieťaťa
(dáma). Materiálno-technické zabezpečenie klubu a ZÚ bolo na dobrej úrovni podľa
potrieb vedúcich ZÚ.
Po ekonomickej stránke pracujeme v našom centre voľného času veľmi úsporne, pretože sme
závislí od toho koľko finančných prostriedkov nám poslanci obecného zastupiteľstva
a poslanci VÚC schvália príslušnými VZN na našu činnosť. Nie je z čoho vyskakovať, ale
sme vďační za to , že môžeme činnosť v jednotlivých ZÚ pre deti a mládež z našej obce a vo
vysunutých pracoviskách riadiť a koordinovať.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že

financovanie CVČ z podielových daní na deti vo veku 5-15 rokov, ktoré žijú na území obce je
pre CVČ nedostatočné a nedostatok financií je stále brzdiacou pákou rozvoja činnosti nášho

školského zariadenia. Naše centrum dostalo na rok 2019 finančnú dotáciu prijatím VZN. To
isté platí aj o financovaní mladých ľudí nad 15 rokov, ktoré je závislé od prijatia VZN VÚC
Žilina, preto sme mohli neformálnu výchovu v tomto centre voľného času vykonávať počas
celého školského roka 2019/2020.

3. Organizácia školského roka 2020/2021, riadiaca práca, poplatky
Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020
Prvý polrok končí 29. januára 2021
Druhý polrok sa začína 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021

Prázdniny:

Jesenné prázdniny: sa začínajú 29. októbra 2019 a končia 30. októbra 2020
Vianočné prázdniny: sa začínajú 22.decembra 2020 a končia 7.januára 2021
Polročné prázdniny: 1. február 2021
Jarné prázdniny: trvajú týždeň od 15.februára 2021 – do 19.februára 2021
Veľkonočné prázdniny: sa začínajú 1. apríla 2021 a končia 6. apríla 2021
Letné prázdniny: začínajú sa 1.júla 2021 a končia 31. augusta 2021

Organizácia a personálne obsadenie:
Riaditeľ: Mgr. Vladimír Čvapek
Zástupca: Vychovávateľ: Bc. Prílepková Mária
Ekonomický pracovník: Renáta Takáčová
Upratovačka a pomocný dozor: Mária Pobiaková , Ľudmila Mračníková

Správy o činnosti v SCVČ a harmonogram porád:
 Vyhodnotenie činnosti za I. polrok: spracovať do 30.1.2021
za II. polrok: spracovať do 26.6.2021
 Harmonogram pedagogických porád:
- pedagogická rada:
2x ročne
T: október, január
- vyhodnocovacia pedagogická rada 1x ročne
T: jún
- pracovné porady
1x za 1 - 2 mesiace T: začiatkom mesiaca

Poplatky: Podľa zákona 245/2008 § 116 riaditeľstvo SCVČ Štiavnik ustanovuje
nasledovné poplatky v šk. roku 2020/2021:
dieťa a mládež z obce Štiavnik na 1. ZÚ so VP .....................1 euro /školský rok

dieťa a mládež z obce Štiavnik na 1. ZÚ bez VP ...................1 eura /školský rok
dieťa a mládež z obce Štiavnik na 2. ZÚ bez VP .................. 1 eura /školský rok
dieťa do 15 r. z obce Hvozdnica na 1.ZÚ so VP................ 1 eura/školský rok
dieťa do 15 r. z obce Hvozdnica na 1.ZÚ bez VP ...............3 eura/školský rok
dieťa do 15 r. z obce Hvozdnica na 2.ZÚ bez VP ...............3 eura/školský rok
posilňovňa -cvičenec študent odovzdá VP ........................1 eura/ školský rok
posilňovňa –cvičenec študent SŠ, VŠ bez VP................... 10 eur/ školský rok
posilňovňa vedúci ZÚ , rod. príslušníci interných zam..........1 eura/ školský rok
posilňovňa ak je cvičenec zamestnaný do 30r........................ 20 eur/školský rok
posilňovňa ak je cvičenec nezamestnaný do 30r. ...................10 eur/školský rok
vstup nečlena SCVČ do posilňovne .......................................1 euro/ vstup
ostatní členovia nad 15 rokov vysunuté pracoviská................1 euro/ školský rok
Deti a mládež zo SZP (hmotná núdza) a deti žijúce v rodinách na hranici sociálneho
minima uvedené poplatky neplatia. Poplatky vyberajú vedúci ZÚ za prihlásené deti do
krúžkov v mesiacoch september až november 2020

Kontrolná činnosť: bude zabezpečovaná formou hospitácií na pravidelných
a príležitostných záujmových podujatiach. Kontrola bude zameraná na využívanie časovej
dotácie na krúžkovú činnosť, na využívanie nových foriem a metód pri práci, na plnenie úloh
a dodržiavania pracovnej disciplíny a BOZ.

4. Výchovno-vzdelávacia činnosť
Pravidelná

záujmová

činnosť

v školskom

roku

2020/2021

sa

realizuje

v záujmových útvaroch centra s dotáciou 24 hodín/ október, november, december
2020 a 36 hodín január – máj 2021. KDaM je pre deti a mládež otvorený
v pracovných dňoch od 11,20hod. do 15,30 hod. Činnosť v jednotlivých ZÚ sa bude
realizovať podľa ročného plánu pravidelnej činnosti v ZÚ a vopred stanoveného
rozvrhu hodín. V KDaM sa činnosť realizuje podľa individuálneho záujmu detí
a mladých ľudí (spontánna činnosť) a podľa plánu pravidelnej a príležitostnej činnosti.
KDaM okrem prihlásených členov môžu navštevovať aj ostatní členovia SCVČ, ktorí
sa prihlásili do iných ZÚ v školskom roku 2020/2021.
Príležitostná záujmová činnosť sa realizuje formou estetických záujmových
činnosti, organizovaním podujatí, súťaží, výletov, turistiky, exkurzií zameraných
na rozvoj vedomostí a zručností, návštev športových podujatí.

Prázdninová činnosť sa realizuje formou denných táborov, do ktorých rodičia
prihlásili svoje deti na základe záväzných prihlášok, a v záujmových útvaroch
zameraných na kolektívne športy a cvičenie v posilňovni.
Spontánna činnosť sa realizuje v KDaM.
4.1 Úlohy pravidelnej a príležitostnej činnosti
 Vytvoriť v záujmových útvaroch dostatočný priestor pre rozvoj osobnosti detí
a mládeže.
 Zamerať sa na motiváciu k záujmovej činnosti.
 Pri realizovaní pravidelnej činnosti prihliadať na nové trendy v oblasti výchovy
mimo vyučovania.
 Pomôcť deťom a mládeži pri výbere záujmových útvaroch.
 Viesť deti k samostatnosti a zmysluplnému využívaniu voľného času.
 Venovať pozornosť záujmom detí a na základe ich požiadaviek vytvárať záujmové
krúžky.
4.2 Pravidelná záujmová činnosť:
V školskom roku 2020/2021 sa bude pravidelná záujmová činnosť realizovať
v priestoroch v KDaM Štiavnik, ZŠ Štiavnik, telocvični ZŠ Štiavnik, V Rajci, na futbalových
ihriskách: v Štiavniku, v Petroviciach, v Pšurnoviciach, v Makove, vo Hvozdnici, v Rajci,
V zimných mesiacoch futbalové krúžky budú svoju činnosť realizovať aj na umelom trávniku
v Strážove. Futbalisti z Petrovíc budú navštevovať telocvičňu v Kolároviciach, futbalisti
z Makova , telocvičňu v Makove, futbalisti zo Štiavnika, telocvičňu v Štiavniku a futbalisti
z Rajca , telocvičňu v Rajci. Hasičské krúžky budú činnosť robiť na hasičských cvičiskách: v
Setechove, v Petroviciach a v Kolároviciach a v Štiavniku. V prípade prednášok a teoretickej
prípravy pre uvedených hasičov je k dispozícií vytvorené alokované pracovisko v bývalej
základnej škole v Setechove.
Členovia turistických krúžkov budú spoznávať a čistiť štiavnicko-petrovskú dolinu.
Záujmová činnosť v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať v oddeleniach športu,
esteticko–vednom oddelení, v prírodovednom oddelení, spoločenskovednom oddelení.
Jednotlivé záujmové útvary sú rozdelené do 6 tematických oblastí a to:
Vzdelávacia oblasť: Slovenčina hrou 9.A
Hravá slovenčina 9.B
Angličtina hrou 1. ročník
Hravá angličtina 2. ročník

Spoločensko-vedná oblasť: KDaM
Pracovno-technická oblasť: Hasiči Pertovice
Hasiči Setechov
Hasiči Kolárovice
Hasiči Štiavnik 2.,3.,4. ročník
Prírodovedno-environmentálna oblasť: Biologický krúžok
Esteticko-kultúrna oblasť: Folklórny súbor Štiavniček 1.-9. ročník
Moderné tance 1.-2.roč.
Moderné tance 3.-4.roč.
Rezbársko- maliarsky krúžok
Telesná a športová oblasť: Futbalový krúžok prípravka registrovaní 2.-4. ročník Štiavnik
Futbalový krúžok prípravka neregistrovaní 1. -4. ročník Štiavnik
Futbalový krúžok neregistrovaní chlapci a dievčatá 5-6 Štiavnik
Futbalový krúžok neregistrovaní chlapci a dievčatá 7-9 Štiavnik
Futbalový krúžok registrovaní starší žiaci Štiavnik
Futbalový juniori krúžok Štiavnik
Futbalový krúžok seniori Štiavnik
Futbalový krúžok –ženy Štiavnik
Futbalový krúžok Petrovice seniori
Futbalový krúžok Petrovice juniori
Futbalový krúžok Pšurnovice
Futbalový krúžok Makov
Futbalový krúžok juniori Rajec
Futbalový krúžok
Floorballová liga Štiavnik
Floorball starší žiaci Štiavnik
Štiavnický floorball Štiavnik
Turistický krúžok I Štiavnik
Turistický krúžok Setechov
Posilňovňa Štiavnik
Stolnotenisový krúžok Štiavnik
Loptové hry 5. – 9. ročník Štiavnik

Každý vedúci ZÚ vypracuje do konca septembra 2020 ročný plán pravidelnej činnosti
príslušného záujmového útvaru na 60 hodín záujmovej činnosti s presným rozvrhom
hodín, ktorý možno v nevyhnutných prípadoch po odsúhlasení riaditeľom SCVČ
zmeniť. Plán pravidelnej klubovej činnosti pre deti je vypracovaný na celý školský rok
a súčasťou tohto plánu je aj cieľ , ktorý sa vedúci krúžku so svojimi členmi snaží splniť.
Plán činnosti príslušného ZÚ sa môže v priebehu roka meniť a dopĺňať podľa záujmov
a potrieb detí. Ročná časová dotácia na krúžok je 60 hodín. Ak zmena rozvrhu hodín si

vyžaduje trvalú zmenu,

k pôvodnému rozvrhu hodín sa urobí nový dodatok.

V prípade, že Obec Štiavnik a ŽSK v pripravovanom rozpočte na rok 2021 a vo
schválenom VZN nebudú podporovať záujmovú činnosť v školskom zariadení,
riaditeľstvo SCVČ spolu so zriaďovateľom SCVČ bude musieť pristúpiť vo výchovnovzdelávacej a záujmovej činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch k zníženiu dotácie
hodín na záujmovú činnosť resp. k zrušeniu záujmovej činnosti v SCVČ Štiavnik rámci
platnej legislatívy.

Plán činnosti v KDaM a príležitostná činnosť SCVČ

Plán činnosti v klube detí a mládeže pozostáva z:

a) pravidelnej činnosti- všetky klubové aktivity, okrem súťaží
b)príležitostnej činnosti- všetky súťaže a jednorazové akcie
c)spontánnej činnosti
V školskom roku 2020/2021 sa v klube detí uskutočnia tieto aktivity prav. a príl. činnosti:
September:
02.09 – 04.09: Slnečnica

07.09- 11.09: Kukurica

14.09 - 18.09: Sovy

21.09 - 25.09: Zber úrody - zaváranie

29.09. – 02.10.: Ježko

Október:

05.10 - 09.10: Jesenná krajina

12.10 - 16.10: Šarkany

19.10 – 23.10: Súťaž v airhockey ; tekvice

26.10 – 28.10: Vyrezávanie tekvice + Halloween

29.10 – 02.11: Jesenné prázdniny

November:

02.11 - 06.11: Strašiak

09.11 - 13.11: Jesenné počasie, súťaž v šípkach

16.11 - 20.11: Papierové zvieratá

23.11 - 27.11: Adventné vence a ikebany

December:

30.11 - 04.12: Svätý Mikuláš, čert

7.12 - 11.12: Vianočné pohľadnice

14.12 - 18.12: Výroba ozdôb na stromček

21.12. – 22.12.: Posedenie pri stromčeku, výroba darčekov
23.12 – 07.1.2021 Vianočné prázdniny
Január:

11.01 -15.01: Snehové vločky

18.01 - 22.01: Výtvarná súťaž - Zimná krajina

25.01 -29.01: Snehuliaci

Február:

01.02.2019 – polročné prázdniny
02.02 - 05.02: Zimné športy

08.02 - 12.02: Valentínky

15.02 -19.02: Jarné prázdniny
22.02 – 26.02: Súťaž v kalčete, zimné oblečenie

Marec:

01.03 - 05.03: Darčeky k MDŽ

08.03 - 12.03: Súťaž v dáme , jarné kvety

15.03 - 19.03: Vtáky prilietajú

22.03 - 26.03: Darčeky ku dňu učiteľov

29.03 -31.03.: Veľká Noc

Apríl:
01.04 – 06.04.2021 Veľkonočné prázdniny

07.04 - 09.04: Jarné stromy

12.04 - 16.04: Jarné dekorácie

19.04 - 23.04: Papierové dopravné prostriedky

26.04 – 30.04: Súťaž v pingpongu, motýle

Máj:

03.05 – 07.05: Darčeky k medzinárodnému dňu matiek

10.05 - 14.05: Papierové zvieratá 2

17.05 - 21.05: Červený mak a margarétky

24.05 - 31.05: Súťaž v biliarde + Safari

Jún:

Medzinárodný deň detí

01.06 - 04.06: Letná dekorácia

07.06- 11.06: Darčeky ku Medzinárodnému Dňu otcov

14.06 - 18.06: Lode z naplaveného dreva

21.06 - 25.06: Zmrzlina

28.06 – 30.06: Letné kytice

01.07 – 31.08.2020 – letné prázdniny

4.3 Príležitostná činnosť v SCVČ Štiavnik v šk. roku 2020/2021:
Prezentovať SCVČ pre verejnosť prostredníctvom tanečných a folklórnych
ZÚ a ZÚ v oddelení športu. Príležitostnú činnosť v KDaM sa bude realizovať rôznymi
súťažami, besedami, vystúpeniami. Príležitostné akcie pre deti, ale aj pre širokú verejnosť
budeme medializovať v okresných novinách a v nástenkových vitrínach.
Pri organizovaní jednorazových podujatí budeme spolupracovať s obecným úradom,
športovými klubmi, s rodičmi, školou a so zriaďovateľom.
Ročný plán príležitostnej činnosti SCVČ Štiavnik v šk. roku 2020/2021
•

súťaže v klube detí a mládeže a jednorazové akcie

•

Predzápasové vyprevádzanie ligových futbalistov MŠK Žilina
mladšími žiakmi z futbalového krúžku a návšteva ligového
zápasu na jar 2021

•

Beseda s ligovými futbalistami

•

Vianočný turnaj v malom futbale 1.-2. roč. a 3.- 4. ročník

•

december 2020: Metodické sedenie s vedúcimi záujmových
útvarov

•

Novoročné turnaje pre Štiavničanov v stolnom tenise a v malom
futbale nad 15 rokov

•

Majstrovstvá školy vo florbale chlapcov 6.-9. ročník

•

Majstrovstvá školy v malom futbale dievčat 5. – 9. ročník

•

Turistický pochod oslobodenia

•

Majstrovstvá školy chlapcov v malom futbale 5.-9. ročník

4.4 Plán prázdninovej činnosti
V pláne prázdninovej činnosti je treba brať do úvahy energetickú hospodárnosť v zimných
mesiacoch a čerpanie RD pedagogickými zamestnancami.
Plán prázdninovej činnosti v školskom roku 2020/2021
jesenné prázdniny:

29.10. 2020 - činnosť v KDaM, posilňovňa
30.10. 2020 – činnosť v KDaM, posilňovňa ( čerpanie RD)
vianočné prázdniny:
od 23.12. 2020 do 7.1. 2021 – čerpanie RD
polročné prázdniny:
1.2. 2021 činnosť v KDaM, posilňovňa (čerpanie RD)
jarné prázdniny:
pondelok
od 9,30 – 13,30 hod. KDaM
15.2. 2021
od 17,00 – 20 hod. posilňovňa
od 10,00-11,00 hod. florbalový krúžok
od 11,05 – 12,05 futbal 2.-4. ročník
utorok
od 9,30 – 13,30 hod. KDaM
16.2. 2021
od 10,00 – 11,00 hod. floorball
od 11,05 – 12,05 hod. futbal 2.-4. roč.
od 17,00 - 20,00 hod. posilňovňa
streda
17.2. 2021
štvrtok
18.2. 2021
piatok
19.2. 2021

od 9,30 – 13,30 hod. KDaM

Bc. Prílepková
p. Mračníková
Mgr. Čvapek
Mgr. Čvapek
Bc. Prílepková,
Mgr. Čvapek
Mgr. Čvapek
p. Mračníková
Bc. Prílepková

všetci zamestnanci RD

všetci zamestnanci RD

Veľkonočné prázdniny:
1.4. 2020 činnosť v KDaM, floorball, posilňovňa
6.4. 2020 čerpanie RD
Plán na letné prázdniny bude upresnený najneskôr 2 mesiace pred začiatkom letných
prázdnin

5. Dlhodobé ciele:
-

Pripraviť deti a mládež na život v 21. storočí, aby boli schopní kriticky a tvorivo
myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

-

Pripraviť človeka flexibilného a rozhľadeného, cieľavedomého a vytrvalého.

-

Vypestovať schopnosť kooperovať a pracovať v tíme.

-

Pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

6. Propagácia činnosti:

Všetci zamestnanci SCVČ sa budú pravidelne podieľať na propagácií činnosti
jednotlivých ZÚ počas celého školského roka 2020/2021.
Nástenky:
KDaM Štiavnik
škola Štiavnik

Z: Prílepková M.
Z:Čvapek

T: priebežne
T: priebežne

Pozvánky a propagácia na príležitostné podujatia
Z: Čvapek
Z: Prílepková M
Formou masmédií a rozhlasu:
Z: Čvapek

T: Priebežne
T: Priebežne

7. Utváranie materiálno-technickej základne:
Podľa požiadaviek zamestnancov sú vybavené záujmové útvary potrebným
zariadením a pomôckami, ktoré sa v priebehu roka dopĺňajú.
Každý zamestnanec podľa svojich možností a schopností vypracuje projekty na získanie
finančných prostriedkov a materiálneho zabezpečenia, ktoré budú slúžiť na obohatenie našej
činnosti.

8. Zodpovednosť:
Inventár

Sklad – oddelenie športu

Takáčová R.

Sklad – spoločenské vedy a estetika

Takáčová R.

Sklad – kancelársky materiál

Takáčová R.

Miestnosti Kancelária Štiavnik

Čvapek

Ekonomická kancelária

Takáčová R.

Klub Štiavnik

Čvapek ,Prílepková, Pobiaková

Posilňovňa Štiavnik

Mračníková

9. Spolupráca:
Vzhľadom na napĺňanie celospoločenskej potreby voľnočasových aktivít detí
a mládeže nadväzujeme spoluprácu s rôznymi inštitúciami v obci s cieľom ľahšieho
začlenenia mládeže do spoločenského života.
Pri zabezpečovaní záujmovej činnosti budeme v šk. roku 2019/2020 spolupracovať s:
1. Obecným

úradom Štiavnik,

OÚ Petrovice - Setechov, OÚ

Kolárovice
2. ZŠ a MŠ Štiavnik
3. Futbalovými

klubmi

v

Štiavniku,

Pšurnoviciach, vo Hvozdnici a v Rajci.

Makove, Petroviciach,

4. Hasičmi zo Štiavnika, Petrovicíc, Kolárovic a Setechova
5. Obvodným školským úradom v Žiline
6. Žilinským samosprávnym krajom
7. Oblastným futbalovým zväzom v Žiline

10. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov:
Každý pedagogický zamestnanec sa bude vzdelávať vo svojej oblasti a bude hľadať
nové možnosti rozširovania vedomosti a zručnosti. Pre skvalitnenie pedagogickej práce
zabezpečíme podľa finančných možností účasť na ďalšom vzdelávaní a kurzoch pre interných
i externých zamestnancov. Odbornú úroveň si budú zvyšovať

využívaním metodicko –

odbornej školiacej, informačnej a poradenskej služby Iuventy, štúdiom pedagogickej
a odbornej literatúry.
1. Legislatívne východiská:
Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa
zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.
Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických
zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.
2. Ciele
Hlavný cieľ:
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u
pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí,
zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať
profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej
činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho
procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej
politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.
Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania
kreditov.

1. Adaptačné vzdelávanie umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného
zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho
programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je
určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského
zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
2. Aktualizačné vzdelávanie poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie
si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie
atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný
výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného
inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.
4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
špecializovaných činností.
Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca,
karierový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie,
vedúci

metodického

združenia

alebo

vedúci

študijného

odboru,

koordinátor

informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom,
napríklad

poradca

pre

vzdelávanie

prostredníctvom

informačno-komunikačných

technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným
zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný
zamestnanec

vykonávajúci

špecializované

činnosti

určené

riaditeľom

napríklad

koordinátor prevencie, výchovný poradca, karierový poradca. Za tento typ vzdelávania sa
získavajú kredity.
5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.
Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je
riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ,
vedúci odborného útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na
doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na

vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú
kredity.
Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali
vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako
požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť
kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu pedagogického
zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:
a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky
odborného výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,
b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky
odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“
spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom
zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným
znevýhodnením – nezískavajú sa kredity,
c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.
3. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2020/2021
Plán kontinuálneho vzdelávania bude vypracovaný na základe legislatívy:
Kvalifikačné vzdelávanie: Bc.Mária Prílepková
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch
a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

v Štiavniku 24.9. 2020

vypracoval: Mgr. Vladimír Čvapek

