
 

                           

 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

SCVČ QUO VADIS 
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Tel.: 0911 867 844, Mail: quovadis.zv@gmail.com,  Web: www.skolyquovadis.com 

SCVČ Quo vadis vo svojom pláne výkonov práce vychádza: 

- z doterajších výsledkov, z ich analýzy,  

-z požiadaviek verejnosti ako aj z podmienok a možností , ktoré pre svoju činnosť má,  

-ďalej zo zákona NR SR č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

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

centre voľného času,  

-POP na tento školský rok, 

- z plánu výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný rok,  

-aktuálneho rozvrhu záujmových útvarov. 

Vychádzajúc z kampane štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži budeme zabezpečovať 

výchovno – vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre deti, mládež a dospelých v 

našom meste. Vytvoriť v centre voľného času podmienky pre pestrú, príťažlivú výchovno- 

vzdelávaciu a záujmovú a rekreačnú činnosť pre cieľovú skupinu detí od predškolského veku až 

po dospelých. 

Kontroly  vykonáva  riaditeľ  SCVČ . 
 
 

Personálne obsadenie centra voľného času 
 
 
Vedúci  zamestnanci: 

Riaditeľ SCVČ -  Mgr.Miroslava Lenďáková 

Interní pedagogickí zamestnanci : 

Koordinátor oddelení SCVČ Quo vadis  - Mária Verešíková (cez projekt Zosúladenie rodinného a 
pracovného života) 

 
Externí pedagogickí zamestnanci :         

Mgr. Pavlína Cicková – na dohodu 

Ing. Gabriela Jochimová, PhD. – v rámci projektu 

Miroslav Suja – dobrovoľnícka zmluva 

Bibiána Jelenová – dobrovoľnícka zmluva 

Miroslava Oklepková – dobrovoľnícka zmluva 

Martin Slašťan – dobrovoľnícka zmluva 

Ing., JUDR.Pavel Latta  – dobrovoľnícka zmluva 

Jana Tužinská – dobrovoľnícka zmluva 

Ing. Zora Abrahámová – dobrovoľnícka zmluva 

Adam Kelemen – dobrovoľnícka zmluva 

Róbert Kontoš –dobrovoľnícka zmluva 

Juraj Faber – dobrovoľnícka zmluva 

Mgr. Štefan Chlebo –dobrovoľnícka zmluva 

   Veronika Vanková – dobrovoľnícka zmluva 

Angela Obročníková – dobrovoľnícka zmluva 

Nela Lenďáková – dobrovoľnícka zmluva 
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          Nepedagogickí  zamestnanci : 

Hospodárka : 

Ing. Michaela Kanková 

 

Marketingový koordinátor : 

Ing. Denisa Sciranková 

 

Administratívny pracovník : 

Mgr. Miroslava Dobiášová 

 

Ekonómka : 

Mgr. Lucia Machavová 

 

Personalistka: 

Ing. Angela Obročníková 

  

Plán porád 
 
 
Pracovné porady: raz za mesiac, operatívne porady podľa potreby (termíny porád sú určené 
časovým plánom zariadenia).  
Na prvých stretnutiach s deťmi oboznámiť ich s BOZP (zápis v triednej knihe) Školenie vedúcich 
záujmových útvarov s BOZP 20.9.2021. 
Výkazy práce externých pracovníkov odovzdať vždy do 3 dňa nasledujúceho mesiaca.  

Vnútro školská kontrola bude vykonávaná vedením SCVČ.  

Rozdelenie týždenných úväzkov pedagogických zamestnancov. 

Rozvrh hodín ZÚ, klubov, kurzov a pod. zverejníme v septembri 2021. 

 
                  

Termíny kontrol na záujmových  krúžkoch 
 
 
Oddelenie spoločenských vied  (počet interných zamestnancov 0, počet externých zamestnancov 3, 

počet záujmových útvarov 6), kontrola prebehne priebežne počas mesiacov október 2021, január 

2022, marec 2022, máj 2022) 

Montessori doučovanie  - I. skupina 

Montessori doučovanie – II. skupina 

Montessori doučovanie – III. skupina 

Montessori doučovanie – IV. skupina 

Kreatívna fotografia 

Anglický jazyk 
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Oddelenie estetiky a kultúry (počet interných zamestnancov1- zamestnanec SZUŠ Quo vadis , počet 
externých zamestnancov 2, počet záujmových útvarov 5), 

kontrola prebehne priebežne počas mesiacov október 2021, január 2022, marec 2022, máj 2022 

 

Hip hop tanec  - Wanted 

Hip hop tanec nad 15 rokov - Wanted 

Latino tanec 

Latino tanec nad 15 rokov 

Spoločenský tanec 

 
Oddelenie prírodovedy (počet interných zamestnancov – cez projekt zriaďovateľa o.z. Quo vadis, 
počet   externých zamestnancov1, počet záujmových útvarov 18), 
kontrola prebehne priebežne počas mesiacov október 2021, január 2022, marec 2022,máj 2022 

 

Canisterapia – I. skupina (ŠZŠ) 

Canisterapia – II. skupina (ŠZŠ) 

Canisterapia – III. skupina (ŠZŠ) 

Canisterapia – IV. skupina (ŠZŠ) 

Canisterapia – V. skupina (ŠZŠ) 

Canisterapia – VI. skupina (ŠZŠ) 

 

Canisterapia – I. skupina (III.ZŠ) 

Canisterapia – II. skupina (III.ZŠ) 

Canisterapia – III. skupina (III. ZŠ) 

Canisterapia – IV. skupina (III.ZŠ) 

 

Canisterapia – I. skupina  (IX. ZŠ) 

Canisterapia – II. skupina (IX. ZŠ) 

Canisterapia – III. skupina (IX.ZŠ) 

Canisterapia – IV. skupina (V. ZŠ) 

Canisterapia – V. skupina (V.ZŠ) 

 

Prírodovedecký  - I. skupina (Prachatická) 

Prírodovedecký – II. skupina (Prachatická) 

Prírodovedecký – III.skupina  (V.ZŠ Zvolen) 
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Oddelenie telovýchovy a športu (počet interných zamestnancov1, počet externých 
zamestanancov 7, počet záujmových útvarov 26), 

kontrola prebehne priebežne počas mesiacov október 2019, január 2020, marec 2020, máj 
2020 

 

Plavecká akadémia Beruška – I. skupina 

Plavecká akadémia Beruška – II. skupina 

Plavecká akadémia Beruška – III.skupina 

Plavecká academia Beruška – IV. skupina 

Plavecká akadémia Beruška – V. skupina 

Plavecká akadémia Beruška – VI. skupina 

Plavecká akadémia Beruška – VII. skupina 

Športová príprava a Pilates – 1. – 2. ročník, 3. – 4. ročník 

Športová príprava a Pilates – 5. ročník 

Športová príprava a Pilates – 6. ročník 

Športová príprava a Pilates – 7. ročník 

Športová príprava a Pilates – 8. ročník 

Športová príprava a Pilates – 9. Ročník 

Pilates nad 15 rokov 

Karate – I. skupina 

Karate – II. skupina 

Karate – III. skupina 

Karate – IV. skupina 

Tenis – I. skupina 

Tenis – II. skupina 

Škola korčuľovania – I. skupina 

Škola korčuľovania – II. skupina 

Plávanie – I.skupina 

Plávanie – II.skupina 

Kraso – kondičná príprava 

Kraso – tanečná príprava 

Kondičná príprava 

 

Plán kontrol na: 

 
2.) Príležitostnú činnosť (kontroly budú prebiehať priebežne počas konania podujatí) 

- formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, tvorivých 

dielní, súťaží, exkurzií a pod. 

- spontánnou činnosťou, formou priebežnej ponuky, rekreačných, relaxačných aktivít pre deti, 

mládež a dospelých 

- formou cyklických podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí, vzdelávacích 

aktivít 
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3.) Prázdninová činnosť (kontroly budú prebiehať priebežne počas konania prázdninovej 

činnosti) 

- formou denných , pobytových táborov 

- formou víkendových a odborných stretnutí ako praktické uplatnenie zručností 

a činností v záujmových útvaroch 

 

4.) Servis záujmovej činnosti (kontroly budú prebiehať priebežne počas konania podujatí) 

– ponuke vytvárania rôznych aktivít voľného času pre MŠ, ŠK, ZŠ 

- spolupráci s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú organizovaním voľného času 

- odborných konzultáciách s pracovníkmi špecializovaných pracovísk 

 

5.) Metodická činnosť (kontroly budú prebiehať priebežne počas konania metodickej činnosti) 

- zameraná na konzultačnú činnosť s externými pracovníkmi SCVČ a učiteľmi ZŠ 

- s mapovaním a analýzou mimoškolskej činnosti v meste 

- vedenie hospitačných záznamov 

- individuálny rozvoj profesijnej kariéry 

 

6.) Projektová činnosť (kontroly budú prebiehať priebežne počas implementácie projektov) 

-  zamerané na napĺňanie čiastkových cieľov projektu 

- zamerané na kontrolu organizácie projektových aktivít 

- mapovanie zapájania účastníkov do projektových aktivít 

- vedenie reportov  a plnenie mediálneho plánu projektu 

- vedenie ekonomickej stránky projektu podľa schváleného rozpočtu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo  Z v o l e n e ,   dňa 30. 9. 2021,  s účinnosťou od 1. 10. 2021 
Vypracovala: Mgr. Miroslava Lenďáková 
 


