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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 
 

 Centrum voľného času bolo založené  pri Základnej škole s materskou školou  Kotešová  

v roku 2005 rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradením do siete škôl 

a školských zariadení. 

 Školské stredisko záujmovej činnosti vzniklo z potreby organizovať voľnočasové aktivity 

žiakov školy s novou náplňou a v rozsahu, ktorý by zabezpečoval zmysluplné využitie voľného 

času v obci, ktorá nemá iné možnosti na všestranný rozvoj detského potencionálu. Základnou 

myšlienkou bola snaha o rozvoj osobnosti dieťaťa v činnostiach podľa vlastného výberu 

a schopností. Nasmerovanie dieťaťa na cestu k užitočnému tráveniu voľného času, aktívnemu 

oddychu a v neposlednej miere aj k položeniu základov celoživotného vzdelávania. 

 Školské stredisko nadviazalo na dlhoročné skúsenosti v oblasti práce v záujmových 

útvaroch, ktoré základná škola oddávna organizovala pre svojich žiakov.  

 Skladba záujmových útvarov sa každoročne mení tak, aby odrážala potreby a záujmy detí. 

Naplnenosť v jednom záujmovom útvare je minimálne 10 detí a maximálne 20 detí. Časová dotácia 

pre jednotlivé krúžky je 60 hodín ročne. Vekové rozhranie žiakov je od 6 do 15 rokov. Členovia 

strediska majú možnosť pod vedením kvalifikovaných a kreatívnych vedúcich aktívne stráviť  čas 

vo zvolenom záujmovom útvare. CVČ sa aktívne podieľa na príprave a organizácii školských 

podujatí, zapája sa do vyhlásených súťaží okresného i celoslovenského charakteru, pripravuje 

svojich žiakov aj na monitor a prijímacie skúšky. 

 Stredisko má kvalitné materiálno-technické vybavenie, každoročne finančne prispieva  

na činnosť krúžkov zabezpečovaním potrebných pomôcok, odbornej i metodickej literatúry. 

Priestorové vybavenie je na dobrej úrovni, problémom však zostáva nedostatok vhodných 

priestorov pre telovýchovnú činnosť. 

 Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  centra 

voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec Kotešová, určuje každoročne riaditeľka tak, aby 

neprevyšovala 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Zriaďovateľ školského 

strediska záujmovej činnosti môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný 

zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
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VYMEDZENIE CIEĽOV  A  POSLANIA VÝCHOVY 
 

 Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského 

zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. Výchova v CVČ je založená 

na princípoch definovaných v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.  

Princípy výchovy a vzdelávania: 

 vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka, 

 príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

 rovnosť muža a ženy, priateľstvo medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 

a v duchu náboženskej tolerancie, 

 zákaz všetkých foriem diskriminácie, obzvlášť segregácie, 

 zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti  

vedy, výskumu a vývoja, 

 posilnenie výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých 

vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými  

na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu 

a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, 

 zákaz poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, k podnecovaniu k národnostnej, 

rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie. 

 Cieľom je vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce naplnenie voľného času detí  

a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych  

a regeneráciu duševných a fyzických síl.   Okrem toho  výchova a vzdelávanie v CVČ má rozvíjať 

manuálne zručnosti, tvorivé a umelecké psychomotorické schopnosti, posilňovať úctu k rodičom,  

k starším ostatným osobám, k národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku 

a k vlastnej kultúre.  V stredisku sa posilňuje vytváranie vlastnej hodnotovej identity, asertívneho  

prostredia pri riešení problémov, dbá sa na rozvoj kladného vzťahu k životnému prostrediu a jeho 

estetizácii, k ochrane života, životného prostredia  a ekologickým problémom súčasného sveta. 

Jedným z cieľov je aj viesť dieťa k správnym návykom v oblasti  vlastnej socializácie. 
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FORMY  VÝCHOVY  A  VZDELÁVANIA 


 otvorená komunikácia 

 sebapoznávanie, sebahodnotenie 

 senzibilizácia 

 pohybové hry 

 besedy, diskusie 

 tvorivé dielne 

 psychomotorické cvičenia, kreatívne a estetické pohybové aktivity 

 hudobno-dramatické formy 

 návštevy a exkurzie 

 kontakty s prírodou, prechádzky, zbery 

 využívanie informačných technológií pri výučbe i výchove 

 tradičné a netradičné hry 

 

TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 
 

 Výchova a vzdelávanie  sa v CVČ realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: 

 vzdelávacia 

 spoločensko-vedná 

 pracovno-technická 

 prírodovedno-environmentálna 

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

 telovýchovná 

 Hlavnou činnosťou je podľa §115 ods. 1 školského zákona zabezpečiť oddychové 

a záujmové činnosti vo voľnom čase detí. Práca s deťmi  zároveň má rozvíjať aj ďalšie oblasti 

výchovy, najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu. Výchovno-vzdelávací 

proces  v záujmových  útvaroch integruje v sebe viaceré výchovné oblasti. 

 

Vzdelávacia oblasť 

- posilňovať aplikáciu získaných vedomostí v konkrétnych a praktických úlohách 

- rozvíjať samostatnosť a sebadisciplínu v plnení vytýčených úloh 

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania 

- získavať nové poznatky a informácie 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 
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Spoločensko-vedná oblasť 

- posilňovať základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie  

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd 

- vyjadrovať svoj názor 

- riadiť sa pravidlami komunikácie v skupine 

 

Pracovno-technická oblasť 

- vedieť samostatne vytýčiť osobné ciele a zrealizovať ich 

- prebrať osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu 

- zvládať prácu v skupine 

- položiť základy manuálnych a technických zručností 

- získať nové praktické poznatky 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

- podieľať sa na realizácii projektov 

- spolupracovať pri ochrane životného prostredia vo svojom okolí 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia 

- poznať svoj životný priestor a vedieť sa v ňom orientovať 

- chápať požiadavky kladené na  zdravý životný štýl 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

- posilňovať vzťah ku kultúrnym hodnotám svojho národa  

- budovať úctu k pamiatkam a kultúre iných národov 

- položiť základy vzťahu k umeniu 

- rozvíjať prirodzený talent a špecifické schopnosti detskej osobnosti 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia 

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

- chápať význam umenia v živote človeka 

 

Telesná a športová oblasť 

- vytvoriť pozitívny vzťah ku športovým činnostiam 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a ostatných návykových látok 
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- vypestovať zásady  zdravej výživy 

- osvojiť si základné princípy zdravého životného štýlu 

- rozvíjať športový talent a schopnosti 

 

VÝCHOVNÝ   PLÁN 
 

 Výchovný plán je vypracovaný pre všetky záujmové a športové útvary na školský rok, 

obsahuje: počet hodín činností jednotlivých záujmových a športových útvarov v školskom roku, 

zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením  počtu výchovno-vzdelávacích činností  

v školskom roku v rámci výchovného programu. 

 

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 získané poznatky  

na vzdelávaní v škole. Delia sa na: 

- výkonové štandardy - stanovujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové 

výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci školského roka alebo po absolvovaní určitej činnosti  

v záujmovom útvare, 

- obsahové štandardy - určujú vedomosti, zručnosti alebo schopnosti, ktoré má dieťa ovládať a ktoré 

má vedieť aj prakticky používať. 

 
Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Práca s informačnými zdrojmi,  

sebavzdelávanie 

Byť otvorený k získavaniu nových 

poznatkov a informácií 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v záujmovom útvare, 

dodržiavanie školského poriadku CVČ 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k  ostatným  ľuďom, tolerancia Prejavovať úctu k rodičom, starším  

Práva dieťaťa, ľudské práva, moje práva, 

tvoje práva 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov 

Prejavovať základy hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti 
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Spolužitie bez násilia Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa 

Správanie, ktoré konfliktu predchádza Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  

konflikty v  záujmovom útvare 

 

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné 

ciele 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce Prejaviť osobnú zodpovednosť za vykonanú 

prácu 

Spolupráca, vytváranie kladného vzťahu 

k ostatným, hrdosť na spoločný výsledok 

práce 

Byť otvorený  spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka,  

manipulačné zručnosti 

Ovládať jednoduché manuálne a technické  

zručnosti 

Karneval, veľkonočné a vianočné dekorácie, 

vlastná tvorba, výzdoba priestorov 

Podieľať sa na  tvorbe jednoduchých 

projektov 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Hudba, výtvarné umenie, tanec, literatúra, 

dramatika 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

a umelecké činnosti 

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti  

Nácvik kultúrneho vystúpenia, vlastná 

umelecká tvorba 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Výzdoba priestorov, netradičné ozdoby Prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia  

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, 

Vianoce  

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

a vystúpení v záujmovom útvare 

Audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie, 

kreslenie 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou 

Pomenovať základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody, 

zber papiera, triedenie odpadu, využitie 

Uplatňovať zručnosti v jednoduchých 

činnostiach pri tvorbe a ochrane životného 
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odpadových materiálov prostredia 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy 

Byť otvorený k experimentovaniu 

a hľadaniu nových poznatkov 

 

Telesná a športová  oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Turistika, cvičenie v telocvični, na ihrisku, 

športy- basketbal, futbal, tenis, stolný tenis, 

gymnastika  

Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom. 

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  a zdravie  Pomenovať škodlivosť fajčenia,  alkoholu 

a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry  

Vyjadriť význam pravidelného pohybu 

a cvičenia 

 

VÝCHOVNÉ  OSNOVY 

 

Vzdelávacia oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

Získavať nové poznatky a informácie Práca s informačnými zdrojmi, IKT, 

s encyklopédiou, slovníkom, sebavzdelávanie 

Zdokonaľovať sa v komunikácii 

v cudzom jazyku 

Konverzáciu v anglickom a nemeckom jazyku, 

nácvik divadla v týchto jazykoch, jazykový 

tábor. 

Posilniť úctu ku kultúrnym  a vôbec 

všetkým hodnotám v blízkom okolí 

Ľudové tradície a zvyky, povesti, kultúrne 

pamiatky, prírodné zaujímavosti. 

 

Precvičovať, upevňovať a rozširovať 

poznatky z matematiky a slovenčiny 

Tradičná i netradičná matematika a slovenčina, 

zaujímavé úlohy, príprava na olympiády, 

utvrdenie a precvičenie vedomostí zo školy, 

pomoc deťom, ktoré majú problémy v týchto 

predmetoch. 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

Spolurozhodovať o živote v skupine Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v záujmovom útvare, 

dodržiavanie školského poriadku CVČ 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším  Prejavy úcty k ľuďom, k starším, tolerancia 

Pochopiť význam dodržiavania 

ľudských práv a základných slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské práva,  moje práva, tvoje 

práva, spolužitie bez násilia 

Posilniť základy hrdosti k národnej 

a štátnej príslušnosti 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 

úspechy slovenských športovcov, umelcov, 
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žiakov 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, 

tvorba  detského časopisu  

Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní  

Spolužitie bez násilia 

Vedieť samostatne a kriticky  riešiť 

jednoduché  konflikty 

Správanie, ktoré konfliktu predchádza 

 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

Vytyčovať si jednoduché osobné 

ciele 

Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť 

Porozumieť významu osobnej 

zodpovednosti 

Splnenie úlohy, precíznosť, presnosť práce 

Vedieť   spolupracovať so skupinou Spolupráca, vytváranie kladného vzťahu 

k ostatným, hrdosť na spoločný výsledok práce 

Rozvíjať základy manuálnych, 

technických  a pracovných zručností 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

manipulačné zručnosti, vlastná tvorba 

Získať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

Vtáčia búdka, háčkovaná dečka, zhotovenie 

darčeka z hliny, tvorba korešpondencie.... 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu Hudba, výtvarné umenie, tanec, nácvik 

programu, prezentácia 

Rozvíjať talent a špecifické 

schopnosti  

Netradičné výtvarné techniky, literárna 

a dramatická tvorba, hudobné a tanečné činnosti 

Rozvíjať základy tvorivých 

schopností  a zručností 

Vlastná tvorba, prezentácia 

Prejavovať pozitívny vzťah   

k jednoduchej estetickej úprave 

prostredia 

Netradičné ozdoby, dekorácia  

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí  

Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká Noc, Deň 

matiek, Deň detí 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

Pochopiť základné princípy ochrany 

životného prostredia 

Pozorovanie prírody, pozorovanie zmien 

v prírode, šetrenie energiami, vodou  

Rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a ochrane 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody, 

zber papiera, triedenie odpadu, využitie 



12 

 

životného prostredia odpadových materiálov, zber gaštanov 

 

Telesná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah 

Kultivovať základné sebaobslužné a 

hygienické návyky 

Sebaobsluha, poriadok, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie  

Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným cvičením a pohybom 

Turistika, cvičenie v telocvični, na ihrisku, 

športy- basketbal, futbal, tenis, stolný tenis, 

gymnastika 

Pochopiť škodlivosť fajčenia,  

alkoholu a iných drog 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol  a zdravie  

Pochopiť význam dodržiavania  

základných zásad zdravej výživy 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava 

Poznať základné princípy zdravého 

životného štýlu 

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie 

práce s odpočinkom, prvá pomoc  

Rozvíjať športový talent a schopnosti 

Rozvíjať vytrvalosť 

Záujmové a športové útvary, netradičné športy 

 

PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE 

 

 Všetci pedagogickí zamestnanci a vedúci záujmových a športových útvarov spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady alebo sa činnosti rozvíjanej v záujmových útvaroch venujú dlhodobo a 

ovládajú ju v plnom rozsahu. Vedúci záujmových útvarov si priebežne, podľa potreby a záujmu, 

doplňujú odbornosť samoštúdiom a účasťou na odborných seminároch.  

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY A PRIESTOROVÉ 

PODMIENKY 

 
 Výchovná činnosť prebieha v priestoroch základnej školy a tie sú pre činnosť záujmových 

útvarov  vyhovujúce. V letnom období sa využíva aj okolie školy, hlavne školský park a zatrávnená 

plocha vhodná na pohybové hry a športové činnosti. CVČ má vyhovujúce hygienické podmienky 

zabezpečené v zrekonštruovaných hygienických zariadeniach. Centrum má pitnú vodu zabezpečenú 

z mestského vodovodu.  

 Materiálne a technické vybavenie sa buduje. Pri nákupe pomôcok a potrieb sa prihliada  

na špecifiká výchovnej činnosti. Postupne sa buduje databáza pomôcok a techniky. Spotrebný 

materiál na činnosť záujmových útvarov je kupovaný priebežne podľa potrieb a požiadaviek 

vedúcich.  CVČ bude využívať pre svoju činnosť niektoré triedy základnej školy, počítačovú 

učebňu, odbornú učebňu, žiacku kuchynku, školskú dielňu, telocvičňu, obecné ihrisko. 
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 CVČ organizuje pre žiakov aj kultúrne podujatia a exkurzie, kde je hlavným cieľom prehĺbiť 

osvojované vedomosti a napomôcť kultúrnemu a spoločenskému rastu detskej osobnosti. 

 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE 

 
 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením detí 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v CVČ , ktoré realizujú pedagogickí zamestnanci  

a vedúci záujmových útvarov pri nástupe detí do CVČ. Pri vychádzkach, pracovných činnostiach 

a aktivitách, kde je možnosť úrazu, je poučenie opakované a konkretizované na vzniknuté situácie. 

Deťom zabezpečujeme nepretržitú starostlivosť a dohľad pri všetkých činnostiach  

zabezpečovaných CVČ. Za bezpečnosť žiakov počas výchovnej činnosti v CVČ zodpovedá vyučujúci.  

 V prípade úrazu je v priestoroch zborovne lekárnička prvej pomoci. Prístup k telefónu je 

v kancelárii riaditeľky a zástupkyne školy. Telefónne čísla rodičov sú uvedené v žiackych knižkách 

detí. Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali školenie prvej pomoci. V prípade úrazu poskytne 

vyučujúci prvú pomoc, oznámi udalosť vedeniu školy a napíše záznam o úraze. Ak zistí vyučujúci u žiaka 

nevoľnosť, teplotu, zhoršený zdravotný stav, upovedomí o tom ihneď rodičov. 

V CVČ platí  zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok vo 

všetkých objektoch. 

 Pravidelnosť kontrol BOZP v CVČ a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje 

bezpečnostný technik a menovaná komisia zamestnancov. Kontrola PO je zabezpečovaná externým 

požiarnym technikom dodávateľským spôsobom. 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 
 
 Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

v jednotlivých záujmových útvaroch či oblastiach výchovy. Pri hodnotení dieťaťa vedúci útvaru 

rešpektuje zmeny v jeho osobnostnom a fyzickom vývoji. Dieťa je vedené k sebahodnoteniu, 

samostatnosti a uvedomelej disciplíne. Pri hodnotení sa vedúci opiera o metódy individuálneho 

prístupu, motivácie, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a spätnej väzby. 

Vedúci  záujmových útvarov vedú o práci v záujmovom útvare triednu knihu, ktorá je súčasťou 

pedagogickej dokumentácie školy. Vedúci je povinný sledovať a evidovať športovú výkonnosť, 

výsledky stretnutí a pod. V útvaroch s prevahou vzdelávacej činnosti  nie je žiak hodnotený 

známkou, ale svoj výkon si môže overiť bodovým hodnotením, percentom úspešnosti a pod. 

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu pri získavaní požadovaných  

zručností a vedomostí a poskytnúť informácie o procese aplikácie získaných poznatkov do praxe. 
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Hodnotenie žiakov má motivovať k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu a objavovaniu vlastného 

potenciálu. Rodič je informovaný o výsledkoch práce  dieťaťa na požiadanie. 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV 
 

 Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov je zameraný na zvyšovanie kvality 

výchovno-vzdelávacej, záujmovej i oddychovej činnosti. Pri kontrole sa pozornosť bude 

upriamovať najmä na plnenie cieľov, ktoré si stanovil vedúci útvaru vo svojom výchovnom pláne, 

na dodržiavanie plánu práce a na formy a metódy práce s jednotlivcami i s celým kolektívom detí. 

Pri hodnotení sa bude vychádzať z: 

 priameho pozorovania -  hospitácie, 

 rozhovoru, spojeného s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu, 

 analýzy výsledkov činnosti detí v záujmovom útvare a úrovne zručností detí, 

 plánu výchovno-vzdelávacích činností  v záujmovom  útvare, pričom sa bude sledovať 

pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť a pod., 

 výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania 

inovačných metód práce , aplikovania špecifických zručností, 

 výsledkov a umiestnení detí v okresných súťažiach, na olympiádach a ich zapojením  

do projektov. 

 Ako dôležitý faktor pri hodnotení zamestnancov je aj spätná väzba od detí, hodnotenie 

verejnosťou, zriaďovateľom a školskou inšpekciou. 

     Vnútroškolská kontrola má napomáhať pri zabezpečovaní priaznivých materiálnych 

a pracovných podmienok pre učiteľov a žiakov, má  zabezpečovať plynulý a úspešný chod 

školského zariadenia, poskytovať reálny obraz o výchovnom procese, má prispievať k formovaniu 

osobnosti vyučujúceho spätnou väzbou. Kontrolu prevádza vedenie školy priebežne. 

 

POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV 
 

 Vedenie školy bude podporovať ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov, ktoré im umožní 

získavať nové poznatky vo zvolenej oblasti, rast profesionálnych zručností pri práci s deťmi 

a rozvoj kompetencií v oblasti nových technológií. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa bude  zameriavať na:  

 podporu účasti vo vzdelávacích programoch Európskej únie,  

 rozvoj právneho vedomia zamestnancov škôl a školských zariadení,  
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 zdokonaľovanie zručností vo využívaní a práci na PC, 

 skvalitňovanie jazykových spôsobilostí, 

 tvorivú prácu v zavádzaní nových metód a foriem práce pedagogických zamestnancov  

vo výchovno-vzdelávacom procese,  

 riešenie špecifických problémov metodiky výučby v práci s deťmi zo znevýhodneného 

rodinného a sociálneho prostredia. 

 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI, INÝMI SUBJEKTMI, PROJEKTY 
 

 Činnosť CVČ sa opiera o spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Bytči, hlavne v oblasti výchovného poradenstva, s Centrum voľného času v Bytči, 

kde sa deti zúčastňujú na športových a kultúrnych podujatiach okresného charakteru. 

S rodičmi sa spolupracuje pri príprave akcií, zabezpečovaní sponzorskej pomoci  

a pri hodnotení úspechov  i výchovných problémov detí. 

 


