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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa0l.04.2019 číslo /2019

K bodu: Návrh na zaradenie Súkromného centra volného času Kids Fun

Academy, Liptovský Mikuláš, do slete škól a školských zariadení SR

od 1. 9. 2019

Mestské zastupíteľstvo

I. neschvaľuje návrh na zaradenie Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy,

Liptovský Mikuláš, do siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2019.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2019



Dóvodová správa
k návrhu na zaradenie do slete šköl a školských zariadení SR Súkromného
centra voľného času Kíds Fun Academy, Liptovský Mikuláš, od 1. 9. 2019

Východiská a podklady:

1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Zákon č. 464/207 3 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony

3. Zákon č. 597/2003 Z. z. zákon o fínancovaní základných šköl, stredných škól a
školských zariadení

4. Smernica Ministerstva školstva SR Č. 1/2004-E, ktorou sa určuje postup
orgánov štátnej správy v školstve a zriad‘ovateľov šköl a školských zariadení pri
zarad‘ovaní, vyrad‘ovaní alebo zmenách v sjeti škól a školských zariadení a pri
zriaďovaní a zrušovaní šköl a školských zaríadení

Žiadost‘ o zaradenie školy a školského zariadenia do siete šköl a školských
zariadení predkladá zriad‘ovatel‘ ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho
roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola alebo školské zariadenie zriadené.
Minister möže povolit‘ iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena
nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovateľa podľa 16 ods. I zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byt‘ súhlas
obce pre zriaďovatel‘ov podľa 19 ods. 2 písm. e) ak ide o materské školy,
jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov
a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov 50

špeciálnymi výchovno — vzdelávacími potrebami na území obce. Podl‘a 19
zriad‘ovanie šköl alebo školských zariadení ods. 2) Školu alebo školské zariadenie
móže zriadiť e) má právnická alebo fyzická osoba.

Sústavu školských zariadení podľa 713 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon) tvoria aj školské výchovno-vzdelávacie zariadenia — Centrum voľného času.
Zaradením do slete škól a školských zariadení vzniká obci povinnost‘ podľa zákona č.
546/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovat‘ činnost‘ školského zariadenia.
Príspevok na žiaka S CVČ je podľa normatívu financovaný z podielových daní — t.j.
rozpočtu mesta na základe platného VZN pre deti s trvalým pobytom na území mesta
do dovřšenia 15 roku veku diet‘at‘a. Ďalej 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.
z. ustanovuje, že obec okrem mých šköl a školských zariadenĺ poskytuje na diet‘a
v súkromnom CVČ finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na
mzdy a prevádzku na dieťa S-CVČ v zriad‘ovacej pösobnosti obce.



Žiadost o zaradenie Súkromného centra vorného času Kíds Fun Academy,
Liptovský Mikuláš predložil mestu Liptovský Mikuláš štatutár Mgr. Juraj Sabol
7.1 .201 9.



Analýza odboru školstva

V meste Liptovský Mikuláš už 65 rokov pösobí CVČ a v plnej miere plní úlohy,
ktoré mu v zmysle vyhlášky č.30612009 Z. z. o CVČ vyplývajú: okrem krúžkovej
činnosti, letných prímestských táborov, spontánnych kultúrno-spoločenských akcií so
zameraním pre materské školy až po seníorov, organizuje ročne 70 školských
športových postupových sút‘aži a 20 predmetových olympiád v zmysle poverenia
školského úradu v Žiline (túto kompetenciu súkromné CVČ nemajú). CVČ okrem šköl
úzko spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva, Slovenskou
asociáciou športu na školách, klubmi seniorov, Liptovským kultúrnym strediskom,
Múzeom Janka Kráľa a mými mestskýmí organizáciami. Mesto nemá dosah na
finančnú kontrolnú a výchovnú činnost‘ v súkromnom cvČ a ani štátna školská
inšpekcia, čo sa týka výchovného procesu, pretože súkromné zariadenie nemusí
spÍňat‘ ani zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a v takomto zariadení möže vychovávat‘ osoba bez zodpovedajúceho
vzdelania. Z výchovného programu, ktorý predložil žíadateľ, je zrejmý rozkol v jeho
zameraní: na jednej strane proklamuje, že sa bude zameriavat‘ výlučne na mládež od
15 do 30 rokov, na druhej strane píše, že činnost‘ bude vykonávat‘ po materských a
základných školách, čo je zavádzajúce zo strany žiadateľa a tým jeho výchovný plán
nemá reálnu výpovednú hodnotu. Výsledným stavom tejto situácie möže byt‘, že
súkromné CVČ bude duplicitne registrovat‘ deti, ktoré navštevujú eXistujúce školské
krúžky na školách, ktoré vedú pedagógovia školy a sú financovaní zo vzdelávacích
poukazov.

V súčasnej dobe mestské cvČ navštevuje 1014 detí v 36 záujmových krúžkoch:
Plávaníe - 161 detí ‚ Anglický jazyk - 129 detí, Atletika - 126 detí, Ďumbier - 120 detí,
Šachový krúžok - 45, Florbal - 39, Halový futbal - 36, Moderná gymnastika - 32,
Hypologický - 25, Krasokorčuľovanie -24, Stolný tenis -20, Herpetologický - 19,
Výtvarný krúžok -19, Výroba šperkov - 18, Malá škola paličkovania - 17,
Elektrotechnický -17, Bedminton -16, Moderný tanec - 15, Mamičky s det‘mi -12,
Letecký modelár -11, Železničný modelár - 11, Chovatel‘sky -11 ‚Posilňovanie -8,
Víbové prútie -8, Astronomický -7, Spoloč. tance Maestro -7, Hip-hop -7, Balet -6,
Sokoliarsky -6, Plastikový pap. modelár -6, Čarovný svet /ZŤP -6, Ruský jazyk - 6,
Dramatický - 6, Nemecký jazyk -6, Džudo - 6, Box - 6

ldentifikačné číslo zriaďovateľa 50902946

. Občianske združenie Kids Fun Academy,
Prevadzkovatel . ‚ . ‚

Kukucinova 19/1 6, 03101 Liptovsky Mikulas

Právnická osoba
Forma právnej subjektivity

Statutár: Mgr. Juraj Sabol



Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

400
Predpokladaný počet všetkých detí

Každý rok nárast

Predpokladaný počet tried Asi 17 záujmových útvarov

7 pedagogických zamestnancov
Personálne zabezpečenie

12 nepedagogických zamestnancov

Priestorové zabezpečenie Prenájom priestorov na školách

Výchovný program podľa ktorého sa bude ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ . Vychovny program vypracovany v zmysle
uskutocnovat vychovno-vzdelavacia ‚

‚. ustanovenia zakona c. 245/2008
cinnost

Predpokladaný dátum zaradenia školského
od 2 9 2019

zariadenia do siete škól

Záver

Ked‘že výchovný program Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy
bol spracovaný veľmi všeobecne, požiadal odbor školstva o doplnenie údajov.

Odbor školstva vníma snahu o zriadenie Súkromného centra vol‘ného času
Kids Fun Academy, Liptovský Mikuláš na území mesta pozitívne za predpokladu,
že bude mat‘ len také záujmové krúžky, ktoré nie sú v ponuke mestského CVČ
Liptovský Mikuláš a tieto krúžky budú určené hlavne pre vekovú kategóriu mládeže
od 15 do 30 rokov.

Z porovnania predpokladaných záujmových krúžkov Súkromného CVČ
a fungujúcich záujmových krúžkov mestského CVČ vyplýva:

• záujmové krúžky Futbal, Gymnastika, Plávanie ponúka aj mestské cVČ,

• záujmový krúžok Lyžovanie nie je, ako jediný, v ponuke mestského CVČ,

• záujmové krúžky Všestranná pohybová aktivita ako aj krúžky MŠ pohybové hry
sú nešpecifikované záujmové krúžky, ktoré majú nejasné zameranie,

• záujmový krúžokAkrobacia vloptových hrách — akrobacia s Ioptou býva bežnou
súčast‘ou futbalových krúžkov,

• záujmové krúžky anglického jazyka — krúžky anglického jazyka ponúka aj
mestské CVČ (aj materským školám),

• všetky záujmové krúžky, ktoré bolí uvedené v rámci vyžiadaného doplnenia
údajov, sú určené pre vekovú kategóriu deti predškolského veku a deti do 15
rokov.



Zapojit‘ mládež od 15 do 30 rokov plánujú „až po udelení súhlasu so zaradením do
slete šköl a financovania zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.“, pričom už boli
realizované rokovania na pöde Žilinského samosprávneho kraja. S akým záverom —

v materiáli nie je uvedené.
Prácu s postihnutými det‘mi chcú nešit‘ pomocou canisterapie — mestské CVČ

ponúka alternatívu hypoterapiu.
Sídlo Súkromného CVČ Kids Fun Academy je na adrese Kukučinová 19/16,

Liptovský Mikuláš, kancelárske príestory budú na adrese Nová 4432/8, Liptovský
Mikuláš (podpísaná predbežná Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových
príestorov). Adresy centíer, v ktorých sa bude vykonávat‘ samotná krúžková činnost‘,
uvedené neboli. Pravdepodobne si ich budú prenajímat‘.

Mesto Liptovský Mikuláš má svoje zariadenie s dlhoročnou 65. ročnou tradíciou,
ktoré je dynamicky a modeme nastavené, efektívne a dostatočne vykonáva činnost‘ v
oblasti voľnočasovej výchovy v meste Liptovský Mikuláš. Osvedčené, bezproblémovo
fungujúce zaniadenie z hľadiska financovania sa möže dostať do problémov vznikom
d‘alšieho súkromného CVČ.

Žiadost‘ o vydaníe súhlasu obce a výchovný program Súkromného CVČ Kids
Fun Academy bol prerokovaný aj na zasadnutí Obecnej školskej rady. Jej členovia
neodporúčajú vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra voľného
času Kids Fun Academy do síete šköl a školských zariadení SR. Rovnaký názor
zdíeľajú aj riaditelia škóI a školských zariadení v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta LM,
ktorí ho prezentovali na riadíteľskej porade dňa 20. 02. 2019.

Príloha Č. 1 Žiadost‘ o vydanie súh lasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra
voh-iého času Kids Run Academy do slete škóI a školských zariadení SR

Príloha Č. 2 Výchovný program SCVČ Kids Fun Academy
Príloha č. 3 Žiadosť odboru školstva o doplnenie údajov a doplnené údaje
Príloha Č. 4 Výpis uznesenia z Obecnej školskej rady



c 1e) KÍDWFUN ACADEMY občianske združeníe

MESTSKÝ ‘RAI)
LIPTOVSKÝ MiKuLÁš

0? -01- 2019
L iáziiainu:) ‘. iu:

Pr*lohy: ‚ /y I

Primátor mesta

Ing. Ján Blcháč, PhD.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnébo centra

voľného času do siete škól

Vážený pán primátor,

žiadame Vás o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra voľného

času Kids Fun Academy do siete škól v zrnysle 16 písm. 1) zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení.

Súkromné centrum voľného času Kids Fun Academv bude tngovaf na základe

Výchovného programu /príloha 1/. Do súkromného centra voľného času budú chodit‘ deti

z Liptovského Mikuláša a okolia.

Predpokladaný počet detí v školskom roku 2019ĺ2020 bude cca 400 a v nasledujúcich

rokoch sa zvyšovať podľa počtu prihlásených detí. Prvé krúžky plánujeme otvoriť v školskom

roku 2019/2020. Vyučovacím a výchovným jazykom bude jazyk slovenský.

Zriad‘ovateľom Súkromného centra voľného času Kids Fun Academy je občianske

združenie Kids Fun Academy, Kukučínova 19/16, 031 01 Liptovsk‘ Mikuláš, iČo 50902946.

Štatutámym orgánom občianskeho združenia je Mgr. Juraj Sabol. Názov bude: Súkrornné

centrum vofného času Kids Fun Academy.

Bližšie informácie o činnosti občianskeho združenia Kids Fun Academv nájdete

v prílohe 1 „Výchovný program‘ a na internetových adresách www.kidsfunacademv.sk,

www.facebook.cornlKidsFunAcademy.

Za vydanie súhlasného stanoviska vopred ďakujem.

S pozdravom

Príloha 1: Výchovný program Súkromného centra voľného času

štatutár: Mgr. Juraj SABOLI +421 907 919053 juraj.saboIkiUsfunacademy.sk f ičo: 50902946

www.kidsfunacademy.skl Č. účtu: SK29J1110000001436776007j DIČ: 202050902946



VÝCHOVNÝ PROGRAM

SÚKR0MNÉH0 CENTRA VOĽNÉHO čAsu

KIDS FUN ACADEMY

Liptovský Mikuláš

Vypracovaný v zrnysle ustanovenia 8 zákona Č. 24šĺ2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov



1‘ýchovnýprogmrn SCVČ Kids Firn Acaderny

1. Názov programu

Súkromné centrum vol‘ného času Kids Fun Academv
Liptovský Mikuláš

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Motto; „BUžšie k vám !“

—

I pternher 2f)l9 n R.rrřnt

podpis riaditeľa SCVČ KFA

azov škotkho zarinienii 1

-

řríľtJ\atLf

Forma výchovy a vzdelávania cetodenná

Výchovný jazyk slovenský

Druh školského zariadenia súkronrné

romn_ cwitrum il nJ L

ifFun Aeademv

Adresa

iČo 50902946

Riaditeľ školského zariadenia Mgr. Juraj SABOL

. juraj. sabol ikidsfunacademy.sk
Dalsiekontaktv 42l 907919053

M Juraj At
Kukučínova 19
ť3j ptoský \l

Vyhláška MŠ SR Č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o
‚ . . . ‘ . . školskom klube detí. školskom stredisku záujmovej

Prehl ad hlavnej cmnosti skolskeho zariaderna ... . . ‚

crnnosti, centre vol neho casu, školskom hospodarstve a
stredisku odbomej praxe

I

„ Bližšie k vám ! 2



Výchovný program SCVČ Kids Firn Ácademy

2. Vymedzenie vlastných ciel‘ov a poslania výchovy

Vízia;

„Moderné centrum využfvajúce jednotlivé pracoviská pre správne využitie

vol‘ného Času mládeže so zameranfm na rozvoj pohybovej gramotnosti detf

a základných komunikaČných zručností v cudzom jazyku prirodzene a bez

stresu.“

2.1 Charakteristika výchovného programu Súkromného centra vol‘ného

času Kids Fun Academy

Výchovný program (ďalej VP) Súkromného centra voľného času Kids Fun Acaderny

(ďalej len SCVČ KFA) vychádza zo Zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdetávaní (školský

zákon) a Vyhlášky Zvíš SR Č. 306/2009 Z.z. z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom

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

odbomej praxe. Výchovný program sa realizuje prostredníctvom výchovno — vzdelávacej

činnosti v súkromnom centre voTného času. Zameranie výchovného programu je určené pre

cieľovú skupinu detí predškolského a školského veku, mládeže ako aj pre rodičov a mých

osób do veku 30 rokov. Výchovno - vzdelávacia činnost‘ sa realizuje vo voFnom čase v súlade

s výchovným plánom (príloha Č. 1). Kvalitná výchova vo voľnom čase má výrazný

preventfvny význam. všetky aktivity sú nešpecifkovanou primámou prevenciou

podporujúcou zdravý životný štýl. Osvojovanie pozitívneho sociálneho správania sa

prostredníctvom zmysluplného využívania voFného času vedie k dodržiavaniu určitých

spoločenských pravidiel, k zdravému rozvoju osobnosti dieťata,

Ponuka SCVČ KFA sa cielene mení s ohľadom na moderné trendy vývoja využitia

voľného, pružne reaguje na potreby spoločnosti, komunít a verejnosti, pravidelne dochádza

k jej inovácii. Pri svojej ponuke voľnočasových aktivít sa prezentuje svojimi

charakteristickými znakmi a aj atraktívnou zaujfmavou ponukou.

Výchovný program SCVČ KFA určuje konkrétne ciele vzdelávania, formu, tematické

oblasti výchovy, výchovný plán vzdelávania v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ), personálne

zabezpeČenie, materiálno — technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie

BOZP, vnútomý systém kontroly a hodnotenia detí, vnútomý systém kontroly a hodnotenia

zamestnancov SCVČ KFA požiadavky na d‘alšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,

výchovné štandardy a výchovné osnovy.

„Bližšie k vám !“



Výchovný program SCVČ Kids Firn Academy

2.2 Hlavný deJ‘ SCVČ KFA

Hlavným cieFom činnosti SCVČ KFA je ponúknuf vzdelávanie a harmonický rozvoj

osobnosti s rešpektovaním jeho individuálnych schopností v bezpečnom a priateľskorn

prostredf mimo vyučovania. Prepojif jednotlivé časti mesta a okolia Liptovského Mikuláša

prostredníctvom elokovaných stredísk čím sa odstráni nutnost‘ cestovania a presúvania sa

z oblasti svojho bydliska.

2.3 Ciele Súkromného centra vol‘ného času Kids Fun Academy

Súkromné centrum voľného času KFA sa usiluje o vytvorenie prostredia, ktoré

aktivizuje a motivuje k rozvíjaniu získaných pohybových schopností a komunikatívnych

schopností v cudzom jazyku získaných v priebehu vzdelávania v škole.

Ciele SCVČ KFA sú:

I prepojif jednotlivé časti mesta a okolia Liptovského Mikuláša cez pracoviská

a vytvárať tak možnosti rozvíjania osobností našej budúcej generácie,

I zaviesť nové formy a metódv práce,

I kvalitnou a sústavnou propagáciou zachovat‘ počty detí a ostatných účastníkov

v pravidelnej i nepravidelnej záujmovej činnosti,

Vš ponúkat‘ pravidelné i nepravidelné aktivity róznym cieľovým skupinám a prebúdzaf

u nich záujem sa do týchto aktivít zapájaf, prípadne sami si aktivity pripravovať

a organizovat‘,

I osvojit‘ si pohybové návyky správneho držania tela pri práci s fyzioterapeutom,
I ponúknut‘ priestor a vytvorif podmienky pre činnost‘ hendikepovaných detí

a dospelých,

I učit‘ deti rozlišovat‘ pasívne a aktívne trávenie voľného času,

I postupne zapojit‘ do činnosti mládež od 15 do 30 rokov,

I spolupodieľat‘ sa na prevencii sociálno - patologických javov a pomáhat‘ rozvíjať

u ciel‘ových skupín zdravý životný štýl,

I kontinuálne zabezpečit‘ profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov centra,

I rozvíjať spoluprácu s rodičmi. verejnosťou a školami v meste a blízkom okolí.
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2.4 ŠpeciIcké ciele jednotlivých tematických oblastí výchovy

Výchovný program a aktivity vo voľnom čase sa realizujú v nasledujúcich oblastiach:

v‘ telesná a športová oblasf,

v‘ jazyková oblast‘.

Špeciťické ciele v telesnej a športovej oblasti:

v‘ objavovaf a d‘alej rozvíjat vlastně pohybové schopnosti.

v‘ rozvíjaí pohybové schopnosti - rýc.hlostné, silové, kondičné,

I rozvíjaf morálno - vóľové vlastnosti a zmysel pre fair play,

1 spolupracovaf v skupme —. timová práca,

v‘ upevňovať vzfah k pravidelnému pohybu,

I aktívne sa zapájaf do športových aktivft, zúčastňovat‘ sa súfaží.

Špeciňcké ciele vjazykovej oblasti:

V schopnost‘ plynulej komunikácie v cudzom jazyku AJ. NJ, ŠJ,
V rozvíjaf prirodzenú schopnosf detí vo veku od 3 rokov vnímat‘ akýkol‘vek cudzí jazyk

ako svoj rodný,

V rozvíj ať v dieťati lásku s vzťah k cudziemu jazyku prirodzenou a nenásilnou cestou,

V hravou formou a pohybovými aktivitami spojenými s tematicky ladenými pesničkami

vybudovat‘ u detí vzfah k svojej práci a zároveň rozvij at‘ zdravú priateľskú sút‘aživost‘.

Konkrétne cide sú uvedené v celoročnom časovo - tematickom pláne práce SCVČ KFA,

ako aj v príslušnej pedagogickej dokumentácii podl‘a vyhlášky MŠ SR Č. 306!2009 Z.z.

platnej od 1.9.2019 na príslušný školský rok, resp. sú špeci1kované platnými vnútornými

predpismi SCVČ KFA.

2.5 K1‘účové kompetencie

K1‘úČové kompetencie, ktoré si diet‘a osvojuje podFa svojich individuálnych osobnostných

možností a ročnej dochádzky do SCVČ KFA:

Kompetencie k učeniu:

V zbiera informácie z róznych zdrojov,

„ Bližšie k vám !“
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V získané vedomosti dáva do súvislosti,

V skúsenosti uplatňuje v praxi.

V hodnotí sám seba — sebareflexia. sebahodnotenie.

V obj ektívne porovnáva výsledky svojej práce s výsledkami práce svojich vrstovníkov,

V vie ocenit‘ prácu mých.

Kompetencie komunikatívne:

V ovláda reč, rozŠimje si slovnú zásobu čítaním a počúvaním.

V ovláda komunikáciu s rovesnfkmi, s dospelými.

V vie správne argumentovat‘,

V zapája sa do diskusií.

V obhajuje svoj názor,

V naučí sa vyj adrit‘ svoje myšlienky.

Sociátne kompetencie

V zvláda tímovú (skupinová) prácu,

V učí sa obhájif svoj názor a návrh v skupme,

V vie si nájsť miesto v kolektive,

V rieši konflikty a problémy,

V váži si sám seba, svoje zručnosti.

Občianske kompetencie:

V rozvíja sociálne vedomie.

V rešpektuje národnost‘ a rasu — empatia,

V uvedomuje si svoje správanie sa voči sebe a okoliu,

V vie pracovat‘ s rizikovými skupinami, sociálne hendikepovanými, nezamestnanou

mládežou,

V ponúka kreatívne využitie vol‘ného času.

2.6 Vel‘kost‘ a vybavenie SCVČ KFA

V sáčasnej dobe je hlavn‘m sídlom korešpondenčná adresa občianskeho združenia

Kids Fun Academy. Po zaradení Súkromného centra voFného času KFA do siete škól bude

hlavným sídlom prenajatý priestor v Liptovskom Mikuláši. Oblast‘ telesná a športová využíva

pre svoju činnost‘ priestory v areáli ZŠ Čsl. Brigády, ZŠ Miloša Janošku, ZŠ Demänovská
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cesta, ZŠ a MŠ Liptovský Ján, ZŠ Liptovský Hrádok. ZŠ Kvačany, MŠ Lobelka, MŠ Závažná

Poruba, MŠ Liptovský Hrádok. Zimné športy realizuje v obci Závažná Poruba (lyžovanie) v

JL Aréne (korčuľovanie). Pre činnost‘ krúžkov zameraných na futbal využíva infraštruktúru

hitbalových štadiónov.

Oblast‘ jazyková využíva priestory v budove Akadémie vzdelávania a priestory na ZŠ

Čsl. Brigády ‚ZŠ s MŠ Demänovská cesta, ZŠ $ MŠ Hradná Liptovský Hrádok, MŠ Liptovský

Peter, ZŠ s MŠ Ľubeľa, ZŠ s MŠ Dúbrava. ZŠ s MŠ Svätý Kríž, MŠ Liptovský Trnovec. MŠ

Prosiek a MŠ Kvačany.

Objekty ZŠ a MŠ využíva scvČ KFA v rozsahu platnej zmluvy o prenájme.

2.7 Charakteristika detf v SCVČ KFA

Záujmové útvary v SCVČ KFA navštevujú deti v predškolskom veku, mládež

a dospelí do 30 rokov. Do činnosti SCVČ KFA sa aktfvne zapájajú aj dospelí bez

vymedzenia veku z Liptovského Mikuláša a bhzkeho okolia. V budúcnosti plánujeme

zabezpečit‘ v telesnej a športovej oblasti programy pre deti 50 špeciálnymi výchovno —

vzdelávacfmi potrebami a dóchodcov.

3. Formy výchovno — vzdelávacej činnosti

Formy výchovno — vzdelávacej činnosti v scvČ KFA vychádzajú zo Zákona č

245/2008 Zz. o ýchove a vzdetávaní (školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR Č. 306/2009 Z.z. z

15. júla 2009 o školskom klube detí, školskou? stredisku záijmovej Činnosti, centre voTného

Času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Pravidelná činnost‘ je organizovaná v záujmových útvaroch (krúžky, kluby), má stálu

základňu detí a mládeže a spracovaný vlastný časovo - tematický plán práce na školský rok.

Pravidelná činnost‘ je zameraná na jazykovú, športovú a telesnú oblast‘. Počet členov je

určený podl‘a zarnerania činnosti s prihliadnutírn na bezpečnost‘ detí a mládeže. Činnost‘

prebieha v rozsahu minimálne 2 hodiny týždenne. Začína spravidla od 3. týždňa v septembri

a končí druhý týždeň vjúni daného školského roka. Počas prázdnin sa činnost‘ vyTkonáva

nepravidelne. Činnost‘ vedie a organizuje kvalifikovaný vedúci krúžku.
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Prfležitostná športová a záujmová činnost‘ sa uskutočňuje spravidla v priebehu

celého roka na základe ponuky jednorázových alebo cyklických akcií SCVČ KFA. Riadi

a organizuje ju kvalifikovaný pedagóg, je časovo vymedzená a spravidla je jednodenná.

Jednotlivé akcie sú v prflohe - Plán práce SCVČ KFA v školskom roku.

Denná táborová činnost‘ sa realizuje mimo SCVČ KFA v zariadeniach vhodných pre

pobyt detí a mládeže v prírode. Je ponúkaná najmä počas letných prázdnin. Je časovo

obrnedzená, dÍžka tábora je týždeň až desaf dní. Obsah táborovej činnosti:

1‘ športový tábor,

v‘ jazykové komunikačně zručnosti,

V1 hry v Babylande animátorom, pochopenie významu chovu poTnohospodárskych

zvierat a zist‘ovanie, odkial‘ k nám do domácností prichádza mlieko syr a mé výrobky

z chovu poTnohospodárskych zvierat.

Dennú čiiinosf vedie kvalifikovaný vedúci. Kvalifikovaný vedúci má zároveň aj kurz prvej

pomoci. Účastník je prijatý na základe písomnej prihlášky až do naplnenia kapacít. Po

skončení tábora móže dieťa obdržaf osvedčenie alebo list účastníka tábora SCVČ KFA.

4. Financovanie činnosti

4.1 Finančné prostriedky požadované od mesta

Súkrornné centrum voľného času KFA chce prilákať vo svojej činnosti nielen deti

z Liptovského Mikuláša ale aj z blízkeho okolia. SCVČ KFA počíta vo svojom rozpočte

so štandardným Normatívom na žiaka v zmysle zákona 597/2003 Z.z. S mými prostriedkami

od mesta alebo štátu nepočítame.

4.2 Financovanie školy a poplatky

Súkronmé centrum voFného času KFA vzniká na základe už fungujúceho občianskeho

združenia Kids Fun Academy ako neziskový projekt, ktorý získané prostriedky použije

na činnost‘ jednotlivých krúžkov, skvalitnenie materiálno technického vybavenia a primerané

ohodnotenie a vzdelávanie pedagógov. Na doplnenie financovania potrieb SCVČ KFA

sa okrem normatívu počíta aj s mesačným poplatkom cca 20 na žiaka.

Počiatočné investície na materiálno technické zabezpečenie a prenájom priestorov bude

bradené z prostriedkov občianskeho združenia Kids Fun Academy.

Výchovný plán SC VČ KPA —príloha Č.]
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Príloha 1

VÝCHOVNÝ PLÁN

1. Všeobecné podmienky

a) Výchovný jazyk

Výchovným jazykom v SCVČ KFA je slovenský jazyk a konkrétny cudzí jazyk,

v ktorom deti a mládež pracujú na rozvoji svojich komunikačných zručností v cudzom

jazyku. Pri záujmovej činnosti národnostných menšín je defom umožnené používat‘ jazyk

národnostnej menšiny.

b) Personálne zabezpečenie výchovy v SCVČ KFA

Personálne zabezpečenie SCVČ KFA v oblasti športu a telovýchovy je celkovo štTia

pedagogický zamestnanci a na 27 % t.j. 10 hodín týždemiého úväzku eXtemá firma

zabezpečujúca ekonomickú stránku fungovania. Pedagogický zamestnanci majú VŠ

vzdehmie. Realizáciu výchovného programu v jednotlivých krúžkoch v oblasti športu

a telovÝchovy zabezpečujú pedagogický zamestnanci a dobrovoľní zamestnanci s odborným

vzdelanfrn ĺkvalifikovaný trénerI. Svoje vedomosti si pravidelne rozširujú na pravidelných

seminároch a na kurzoch zvýšenia trénerskej licencie.

Tab.t

Počet
amestnanciSCVčf(FA ‚

ZtohoPZ* 4

Z počtu PZ

_______ _____

- kvalifikovaní 4
- nekvalifikovaní O

dop1ňajú si vzdelanie

_____

ZtohoNZ** 4

ZpočtuNZ
ško1skýpsycho1óg*** O
H špeciálny pedagóg 1
- upratovačky O
- ostatní 3

Vysvetlivky: PZ — pedagogickf zamestnanci, NZ — nepedagogickí zamestnanci
Speciány pedagóg***

- akje platený podl‘a osobitnej taburky (nie pedagogickej)
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Podľa ponuky pravidelnej záujmovej činnosti a záujmu detí vyhTadávame aj

odbornfkov z danej oblasti. Počet extemých pracovníkov sa pohybuje v rozpätí okolo 10

pedagógov. K zaisteniu sút‘aží, jednodňových eventov, táborov, uzatvárame zmluvy — dohody

o pracovnej činnosti s približne 20-timi pracoviiíkmi a na táborovú činnost‘ máme intemých

ako aj extemých pracovníkov.

Personálne zabezpečenie SCVČ KFA v jazykovej oblasti je celkovo jedenást‘

zamestnancov a na 27 % t.j. 10 hodín týždenriého úväzku pracovníčka zabezpečuj úca prácu

s fnanciami. Pedagogickí zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie. Majú jazykové

vzdelanie a pedagogickú podporu s certifkáciou na vyučovanie jazyka detí predškolského

a školského veku a prácu s nimi.

Tab.2
Počet

zamestnanci SCVČ KFA

ZtohoPZ* 3

Z počtu PZ
kvahfikovaní 3

- nekvalifikovaní O
- dopfňajú si vzdelanie O

ZtohoNZ** 8

Z počtu NZ
- školský psychológ*** O
- špeciálny pedagóg O
- upratovačky O
- ostatní 8

Vysvetlivký: PZ pedagogickf zamestnanci, NZ**
— nepedagogicki zamestnanci

Špeciálný pedagóg***
- akje platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

2. Materiálno — technické a priestorové podmienky

Súbomné centrum voľného času KFA nie je vlastníkom nehnuteľností, svoju čiiinost‘

v oblasti športu a telovýchovy realizuje v prenajatých priestoroch ZŠ na ul. Čsl. Brigády 4

v Liptovskom Mikuláši. ZŠ Demänovská cesta, ZŠ v Liptovskom Jáne, ZŠ v Ľubeli. MŠ

Lobelka v Liptovskom Mikuláši, MŠ v Závažnej Porube. Ďalej sú to tréningové plochy

jednotlivých tbalových klubov. Umiestnenie SCVČ KFA vyhovuje druhu vykonávanej

činnosti. Z dóvodu obmedzených priestorových podmienok využíva SCVČ KFA prenájom
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priestorov na základe zmlúv a k svojej činnosti využívame aj ině školské a športové

zariadenia.

Materiálno — technické zabezpečenie v oblasti športu a telovýchovy:

I gymnastické náčinie.

I gymnastické náradie,

I atletické náčinie,

I atletické náradie,

I kondičný tréning (ftnes dopinky...),

I hemý tréning,

I rozvoj pohybových schopnosti,

I regenerácia.

Priestorové podmienky v oblasti športu a telovýchovy:

V telocvičňa.

V ihrisko,

V šatne. WC.

Prevádzka SCVČ v oblasti športu a telovýchovy:

Celoročná, celodenná

Súkromné centrum voTného času KFA v jazykovej oblasti realizuje svoju čiimosf

v prenajatých priestoroch na ul. 1 .mája 697/26. Činnost‘ ďalších pracovísk realizuje

v prenajatých objektoch ZŠ na ul. Čsl. Brigády 4 v Liptovskom Mikuláši, ZŠ Demänovská

cesta, ZŠ s MŠ v Ľubeli, ZŠ s MŠ v Dúbrave. ZŠ s MŠ vo Svätom Kríži, ZŠ s MŠ Hradná

Liptovský Hrádok, MŠ Prosiek, MŠ Kvačany a MŠ Liptovský Trnovec.

Materiálno — technické zabezpečenie vjazykovej oblasti:

V set učebnica + DVD + CD,

V laptop, dataprojektor, flash karty,

V hry,

V knihy,

V hudobná technika,

V interaktívna tabuľa,

V interaktívne video.
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Priestorové podmienky v jazykovej oblasti:

V1 učebne prispósobené na interaktívne hry s kvalitným kobercom,

relaiačná zóna.

V‘ šatne, Wc.

Prevádzka scvč AV:

celoročná, celodenná

3. Podmienky na zaistenie BOZP pri výchove

Školské zariadenie sa snaží vytváraf a zabezpečif bezpečné a zdraviu vyhovujúce

podmienky v priestoroch na výchovu Žiaci sú na začiatku školského roka pred zahájením

krúžkovej čimosti v spolupráci s eXternými spolupracovníkmi poučení o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci a o školskom poriadku školského zariadenia.

Zamestnanci pravidelne absolvujú školenia a preskúšania o bezpečnosti a ochrane

zdravia pri práci a požiarnej ochrane, zabezpečované dodávateTsky spoločnosfou, ktorá

vykonáva aj pravidelné revízie a odstraňuje zistené nedostatky.

Riaditeľ SCVČ KFA vydáva súhor intemých predpisov zabezpečujúcich BOZP.

Základ tvoria príslušné ustanovenia vnútorného poriadku. Odškodňovanie úrazov je

zabezpečované cez poistnú zmluvu o škodách spósobených čiirnost‘ou, prípadne úrazovým

poistením žiaka.

scvč KFA sa snaží vytvárať a zabezpečit‘:

v‘ bezpečné a zdraviu vyhovuj úce podmienky v priestoroch na vyučovanie,

V1 poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

V1 pravidelné škotenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

a proti požiaru,

V1 pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa

výsledkov revízií,

V1 zabezpečuje pre zamestnancov pracovnú zdravotnú službu.

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detf

Na hodnotenie výchovných výsledkov žiakov sú využívané metódy:

V slovné hodnotenie splňajúce výchovný efekt, pochvaly, pokarhania a pod.,
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V písomné hodnotenie na požiadanie rodiča alebo v mimoriadnych výchovných

prípadoch.

V kolektívne posedenie s cieľom rozboru výchovných aspektov v danom kolektíve

žiakov,

V písomné hodnotenie diet‘afa na konci školského roka formou osvedčenia, resp.

absolventského listu.

Cieľom hodnoteniaje;

V poskytnúf žiakovi ajeho rodičorn spätnú väzbu ojeho správaní a výsledkoch.

V motivovat‘ žiaka k lepším výkonorn, samostatnosti. príp. podporiť sebavedornie žiaka.

V povzbudiť ho v aktívnej a prospešnej činnosti.

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
školského zariadenia

Kontrola a hodnotenie zamestnancov SCVČ KFA sa riadi vnútorným systémom

kontroly a hodnotenia. Na hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov zarnestnancov

SCVČ KFA sú využívané metódy:

V rozhovor — na róznych úrovniach,

V hospitácie vedenia školy a vzájomné hospitác.ie,

V pozorovanie,

V výchovno — vzdelávacie výsledky detí, ktorých vedie pedagóg v ZÚ,

V sledovanie pokroku detí vo VVČ pod vedením pedagóga,

V hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,

tvorby pomócok a pod.,

V hodnotenie pedagógov defmi (napr. formou dotazníkov).

V vzáj omné hospitácie pedagogických zamestnancov.

6. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
zamestnancov

Vzdelávanie vvchovávateliek súvisí priamo s ich pracovným zaradením. Vychádza

z princípov celoživotného vzdelávania a realizuje sa na základe ponuky vzdelávacích

inštitúcií (vysoké školy pedagogického smeru, metodicko — pedagogické centrá SR).
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Z hľadiska organizovania kontinuálneho vzdelávania pracovníkov SCVČ KFA

je vypracovaná intemá smemica o ďalšorn vzdelávaní pedagogických pracovníkov.

7. Rozpočet hodín

Tematická oblast‘
Oddeleníe: Záujmoi útvar ýcW

Športu a telovýchovy Futbal U10 t60 Šport a telovýchova 20

FutbalUll 160 20

FutbalUt2 160 20

Futbal U13 160 20

FutbalUl4 160 20

Futbal Ul5 160 20

Pohybové hryl 160 20

Pohybové hry II 160 20

Pohybové hry 111 160 20

Pohybové hry IV 160 20

Pohybové hry V 80 20

MŠ Lobelka 80 20

MŠ Závažná Poruba 8() 20

MŠ Smrečan 80 20

MŠ Hradná 80 20

MŠ Liptovský t{rádok 80 20

Jazyková oblasť Ye11ov MŠ 420 Jazyková obtasf 20

Bf ue MS 120 20

Red MŠ 180 20

Green ZŠ 90 20

Orange ZŠ 180 20
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8. Výchovné štandardy

Šport a telovýchovná oblast‘

[

Obsahový štandard Výkonový štandard

Záujrnov útvar - pohybové hry, Ioptové hry Pravidelným cvičením a pohybom podporovat‘

pohybovú kultúru mládeže
Rozvoj pohybových schopností, zdokonaľovanie

zručností

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, Pomenovat‘ škodlivosf fajčenia alkoholu a mých

civitizačné choroby drog

Otužovanie. relaxačné cvičenie, skupmnové hry, Pomenovaf význam pravidelného pohybu

netradičně športové dmsciplíny acvičenia

Základ verbálnej a neverbálnej komunikácie, Viesť deti a mládež k poznaniu a pochopeniu
správne držanie teta a správne dýchanie pohybových

zákonitosti ľudského tela. rozvíjaf pohybové
schopnosti a_predchádzat svalovej dystrofli

Všestranné te lesné rozcvičenie zábavnou formou Uvedomené chápanie pohybov vlastného tela
počas cvičenia.
Rozvoj pozorovacích schopností

Nácvik správneho držania tela, priame cvičenia, Zdóraznenie významu správneho držania teta pre
rehabilitačné cvičenia zdravie človeka i pre duševnú sviežosf

Všestranné telesné rozcvičenie, zist‘ovanie Uvedomené chápanie pohybov vlastného teta

pohybovej úrovne členov útvaru počas cvičenia, rozvoj pozorovacích schopností

Spevňovanie svalstva, zúčastňujúceho sa na CieFavedomá činnost‘, výchova k sústavnosti

správnorn držaní tela a dosiahnutiu cieľa, ktorýmje správne držanie

teta.

Pravidelné tréningy v letných mesiacoch — ihriská Rozvíjaf športové zručnosti, postupné
v zimných mesiacoch — telocvične. osvojovanie pohybového návyku, prijatie zásad
Riadené kolektfvne hry fairplay a dodržiavanie pravidiel

Jazyková oblast‘

Obsahový štandard Výkonový štandard

Obsahový štandard je usporiadaný podl‘a tém Relaxovat‘ pravidelným cvičením a pohybom

v prvouke (čtovek ajeho svet). Učitel‘ je schopný Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

nájsf vhodné aktivity (hry, pesničky...), ktoré Motivovat‘ deti k účasti na hrách a aktivitách,

doplňujú všetky ostatné vzdelávacie oblasti predstavit‘ defom osoby, ktoré ich budú

školského vzdefávacieho programu (od sprevádzat‘ pri vyučovaní anglického jazyka.

matematiky až po umenie a kultúru). prezentovať jednoduché pozdravy v angličtine,

Využívaním tém, ktoré obsahuje vzdelávacia precvičovať pozdravy a predstavovanie sa,

oblast‘ Človek ajeho svet. Obsahový štandard je pomenovat‘ a precvičovaf školské potreby a

zameraný na uplatňovanie a prehlbovanie medzi — zariadenie triedy, naučit‘ sa počítat‘ od 1 do 5,
predmetových väzieb s cief‘om podporit‘ rozvíjaf jemnú a hrubú motoriku a rozvíjaf

integráciu cudzieho jazyka v prvom stupni sebadóveru žiakov

základnej školy prostredníctvom vhodných Vediet‘ pomenovat‘ a precvičit‘ základné

metodických materiálov, školení a lekcií dopravné prostriedkv, naučit‘ sa používat‘
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vedených v cudzom jazyku.
Obsah je štruktúrovaný tak, aby sa dali využif

medzipredmetové vzfahy (využitie jednotlivých

aktivít na vyučovacie predrnety školského

vzdelávacieho programu).

Každá aktivita je rozdelená do troch fáz:

Warm-up Activity,
Core Activity,
Extension Activity.
Základnou úlohou pedagóga je vytvárat‘ situácie.

v kterých deti chcú a potrebujú používat‘ cudzf

jazyk.

Čo sa iru predstaví ako zaujímavé, dö[ežité pre

kornunikáciu a podané zábavnou formou, to si

zapamätajú .Diefa si najlepšie zapamätá slovo

grass (tráva), keď si ju reálne ohmatá, ovonia.

Preto je potreba v najväčšej miere vvužívaf

názornost‘.

niektoré jednoduché predložky miesta a slovesá

pohybu.
Deti podporovat k nadobúdaniu sebadóvery pri

používaní angličtiny a reagovaní na dané pokyny.

Osobnostná a sociálna výchova. v‘chova

demokratického občana.

Upevnif a rozš írif znalost‘ čísel, vedief vizuálne

odhadnút‘ množstvo, tréning verbálnej

a krátkodobej pamäti. rozvoj vizuálnej orientácie

a sústredenia, prehÍbif sociálne väzby v triede

rozvinúf predstavivosť a empatiu. identifikovat‘

a pomenovat‘ rózne zvieratá. zopakovaf čísla a

jednoduché počtové operácie (sčítanie a odčítanie)

precvičit‘ koordináciu pohybu tela

Rozvíjat‘ u detí samostatnost‘ a zodpovednost‘.

rozvíjat‘ posluchové schopnosti a iýchle

motorické reakcie

9. Výchovné osnovy

Šport a telovýchovná oblast‘

t Výchovno-vzdelávacf ciel‘ Obsah Metódy, formy

Kultivovat‘ základné seba Sebaobsluha, poriadok v šatni. Individuálny prístup
obslužné a hygienické návyky umývanie rúk, vetranie vysvetlenie, motivácia

aktivizác ia. tréning
hodnotenie

Rozvíjat‘ schopnost‘ relaxovat‘ Turistika, bicyklovanie. Indiv iduálnv prístup
pravidelným cvičením lyžovanie, plávanie, cvičenie Skupinové. kolektívne formy
a pohybom v telocvični. stolný tenis, Motivácia

kolektívne špetlové hry‘ Povzbudenie
Aktivizácia
Trén

Pochopif škodlivost‘ fajčenia, Nikotfn, fajčenie, alkohol Individuálny prístup
alkoholu a mých drog a zdravic. civilizačné choroby Kolektívna forma prednášky

Vvsvetlenie
Film
Beseda s odborníkom
Výtvarná ilustrácia prežitku
Súfaž

Pochopit‘ význam dodržiavania Podstata zdravia, zodpovednost‘ Individuálnv prístup
základných zásad zdravej výživy za svoje zdravic, prfčiny Vvsvetlenie

ochorenia, racionálna strava, Aktivizácia
potravinová pyramída Hranic rolí

Dramatizácia
Film
Beseda s lekárom
Súfaž
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Poznaf základné princfpy Stravovacie návyky, pitný Individuálny pFí stup
zdravého životného št1u režim, striedanie práce Vysvetlenie

5 odpočinkom. prvá pomoc Aktivizácia
}{ranie rolí
Dramatizácia
Film
Beseda s lekárom
Súfaž

Rozvfjaf športový talent Záujmový útvar Individuálny prístup
a schopnosti Individuálna, skupinová

a kolektívna forma
Motivácia
Povzbudenie. Aktivizácia.
Sút‘až, Tréning -________

Viesf detf a mládež k poznaniu Základ verbálnej a neverbálnej Nácvik jednotlivých prvkov
a pochopeniu pohybových komunikácie. Správne držanie Samostatnosf prejavu, účasí na
zákonitosti ľudského tela. tela a správne dýchanie súfažiach
rozvíjať pohybové schopnosti
Uvedomené chápanie vlastného Všestranné tetesné rozcvičenie Pozorovanie ukážky
cvičenia. zábavnou formou Rozbor ukážky
Rozvoj pozorovacích schopností Vlastné cvičenie

Zdóraznenie významu správneho Nácvik správneho držania tela Sledovanie ukážok
držania tela pre zdravie človeka Priame cvičenia, rehabilitačné Vlastné cvičenia pred zrkadtom
i pre duševnú sviežosf cvičenia Samostatne, vo dvoj iciach

Výchova k potrebe telesného Všestranné telesné rozcvičenie. TVtesty, špeciálne cviky
cvičenia na základe zist‘ovania Zisfovanie pohybovej úrovne Individuálny prístup
vlastnej pohybovej úrovne členov útvaru Motivácia

Výchova k uvedomenej činnosti, Výber špeciálnvch cvikov, Výber cvikov z liečebnej TV,
ohoznárnenie sa so základmi ktoré výrazne precvičujú špeciálne cviky, individuálny
anatomickej stavby tela jednotlivé svalové skupiny prístup, motivácia

oboznámenie s anatomickou
stavbou tela

Výchova k sebadisciplíne, Spevňovanie svalstva, Individuálny prfstup
húževnatosti, usi lovnosti, zúčastňuj úceho sa na správnorn Motivác ia
samostatnosti, cieľavedomej držaní tela Samostatné cvičenia
činnosti, výchova k sústavnosti Speciálne cviky
Výchova k sústavnosti v cvičení, Zväčšovanie rozsahu pohybu na Individuálny prístup
pomocou ktorej sa dá dosiahnuf základe pretiahnutia svalstva Motivácia
zvyšovanie výkonnosti vo Trén ingové jednotky
zväčšení rozsahu pohybu Povzbudenie

Aktivizácia
Hodnoten ie

Zdokonal‘ovanie športových Pravidelné tréningy v letných Tréningové jednotky
zručností, postupné osvojovanie mesiacoch — ihriská, v zimných Hry a sút‘aže
si pravidiel športových hier, mesiacoch — telocvične Priama hra
prijatie zásad fair play a Riadené kolektívne hry VysvetFovanie
dodržiavanie pravidiel Predvádzanie

Napodobovanie

„Bližšie kvám !“ 17



Výchovrn program SCVČ Kids Fim Aeademy

Jazyková oblast‘

Výchovno-vzdelávací cid‘ Obsah Metódy, formy

Motivovaf deti k účasti na hrách a Saý‘ Hello Mine Gesture Reatia
aktivitách predstaviť det‘orn Say Hello Bingo
osoby, ktoré ich budú sprevádzať Blind Count I

pTi vyučovaní anglického jazyka. N‘Iy Name‘s Steve Charades Dnils
prezentovať jednoduché pozdravy This i s rne! Loud Dnils
v angličtine, precvičovaf Who Said That?
pozdravy a pnedstavovanie sa, My Pencil Case
pomenovať a precvičovať školské RunFetch
potreby a zariadenie triedy, naučit‘ Littte Thief
sa počítat‘ od 1 do 5, rozvfjat‘
jemnú a hrubú motoriku a rozvíjat‘
sebadóveru žiakov
Vediet‘ pomenovať a precvičiť Robo-Steve (DVD) Move Your Body
základné dopravné prostriedkv, Meggie s Rernote Moving Fiashcards
naučit‘ sa používaf niektoré Cotroll(DVD)
predložky miesta a slovesa Magic Remote Control
pohybu, upevňovat‘ počítanie od 1 Get juto Group 1 Quick6S Iow Dnils
do 5, rozvíjaťjemnú a hrubú Swirn to the Table
motoriku. nad‘alej podporovat‘ Crazy Tram Quiet 8 Loud Dnils
získavanie sebadóve1) u detí pni Red Lights- Green Light
používaní angličtiny a reagovaní The \Vheels on the Bus(DVD)
na dané inštrukcie Transport_Bingo Spin
Pomenovať farby a základné Chanking Colours(DVD) Secret Box
geometrické tvary, vediet‘ rozlíšit‘ Cotour Stations What Colour is it?
predmety podľa farby, rozvíjať Co[oursShapes
jemná a hrubá motoriku a stále Colour Rainbow HighLow Dnils
podporovať u detf získavanie Stepping Stones(DVD)
sebadóvery pni používaní Stepping Stones
angličtiny a reagovaní na dané Coloured Balloons
inštrukcie
Prezentovat‘ a precvičit‘ lexikálnu Leťs Cook
skupinu jedlo a nápoje upevnit‘ a Perfect Pizza (DVD) Secret Flashcard
rozšínit‘ znalost‘ čísel, vediet‘ Food under the Blanket
vizuálne odhadnúť množstvo, Pizza Puzzle
trénovat‘ verbálnu a krátkodobá Estimation Rhytmical Dnils
pamät‘ a vnírnanie, rozvíjať Imperfect Picnic (DVD)
vizuálnu f orientáciu Tasty Picnic
a sústredenie, prehlbit‘ sociálne Minesweep
väzby v triede, rozvinút‘
predstavivost‘ a empatiu, rozvoj
jemnej a hrubej motoriky
Prezentovat‘ a precvičif lexikálnu On the Farm
skupinu domáce a exotické Abracadabra (Harry Potter) Mystery Card
zvieratá, aktívne používať Old MacDonald‘s Farm(DVD) Make it, Say it
modálne sloveso can s významom Animal Jigsaw
vediet‘, dokázat‘ identifikovat‘ a On safari (DVD) Animal Dril Is
pomenovat‘ rózne zvieratá, naučit‘ Charades Invivible Picture
sa pesničku Old MacDonald, Safari Album (DV)
precvičovat‘ výslovnost‘ Classnoom Safari
pozornost‘ a krátkodobú pamäf,
pochopit‘ inštrukcie v cudzom
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jazyku, posilňovať sebadóveru
žiakov a rozvfjafjemnú a hrubú
motoriku
Zamerat‘ sa na prostredie domova Maggie‘s Family (DVD) Photo Album
— fudia a veci pre deti dóležité, Magie‘s Familý -Roleplay
tzn. rodina, hračky a popfsaf svoje Who‘s Missing? Triple REveal
okolie využitím už Bowling Boy!Girl Dnils
nadobudnutých znalosti (farbv, Maggie‘s Doll (DVD)
čísla, kde sa čo nachádza a pod.), Colou c Place
rozvíjaťjemnů a hrubú motoriku, Le1 or Riht?
ďalej podporovaf sebadóveru detf Tov Shop
pri používaní angličtiny a
rea2ovanh na dané inštrukcie
Prezentovať a precvičif leiikálnu (DVD)How Many Teachers..?
skupinu zamestnania, zopakovaf Ehen I Grow up Jigsaw Flashcard
čísla ajednoduché počtové Fruit Salad
operácie. budov ať kladný vzťah k Fast Finger
určitému zamestnaniu. vedief Competition CHarrades Repead ifyou‘re Wearing
zistif základné informácie. What Can I Buy for 15 Coins?
rozvíjat‘ vizuálnu orientáciu.
precvičif koordináciu pohybov
tela_________________
Naučif sa a precvičif slovnú What Are You Wearing?
zásobu k iexikálnym skupinám (DVD) Realia
oblečenie a počasie, porozumieť Stan dup if ... Flashcard -Fash
pokynom v cudzom jazyku Number Picture Repeat ifyou‘re
a vedieť na tieto adekvátne Mis-match Model Wearing (T-shirt)
reagovaf, zhromažd‘ovat‘ What‘s the Weather Emotionai Dnils
zaznamenávaf a hodnotit‘ údaje, tike‘?(DVD)
kategorizovat‘ predmety a javy, Wea[her Watch
rozvfjať u detí samostatnost‘ NughtaCrosses
a zodpovednost‘, rozvijafjemnú a Weather Walk
hrubú_motoriku
Prezentovat‘ a precvičovaf Mr.WolfDVD) Hands ofa Clock
určovanie času (celé hodiny), dni Mr.Wolf(CG) Calendar
v týždni a ročné obdobia, Quick-fire Quiz
precvičovať čísla od O do 12, Whack -a-dav Mexican Wave
uvedomiť si symetriu v prfrode, Get into Groups 2 Dnils
chápaf inštrukcie v cudzom Linear svmmetry HighLowdnii1s
jazyku a adekvátne na tieto Pairs (DVD)
reagovat‘, kladenie otázok a Pairs (CG)
získavanie informácií v cudzom Summer6 Winter Stations
jazyku, rozvíjat‘ samostatnosť a
pocit vlastnej zodpovednosti.
rozvíjaf posluch a iýchle
motorické reakcie. rozvíjaf
knátkodobú a dlhodobú pamäf
Prezentovať a pnecvičiť lexikálnu Body Boi(DVD) Touch
skupinu časti Physicai Clown In the Mix
i‘udského!zvienacieho tela. i Monster Marek (DVD)
precvičovaf čísla, pochopit‘ Monster Maker (CG) Bali Dnil
inštrukcie v cudzom jazyku a Pass the Picture LoudQuiet Dnils
adekvátne na tie reagovat‘ Whose Arm?
kladením jednoduchých otázok, Giant Board Game -_____________________________
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rozvíjať samostatnost‘ a pocit
vlastnej zodpovednosti, posluch
a rýchle motorické reakcie
Zoznámiť deti s niekoFkými Pin the Legs on the spider
hrami, ktoré tematicky súvisia So Find the Snowman
sviatkami a oslavami, Twikle. Twikle LiüIe
prezentovat‘ a precvičiť slovnú Star(DVD)
zásobu ajednoduché štruktúry Easter Egg Hunt
ktoré sa vzfahujů k sviatkom a Pass the Parcel
oslavám
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD - ODBOR ŠKOLSTVA

Mgr. Juraj Sabol
Občianske združenie Kids Fun Academy
Kukučínova 19/16
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa
07.01 .201 9

Naše číslo
MsU/Skol!201 9/2074-MGer

Vybavuje/linka
doc. Mgr. J. Hučík, PhD.

Liptovský Mikuláš
07.02.2019

Vec

Zíadost‘ o doplnenie údaiov

Vážený pán Sabol.

Na základe Vašej žiadosti o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného
centra voľného času do siete šköl a výchovného programu súkromného centra voľného
času Kids Fun Academy a po dökladnej analýze predložených materiálov Vás žiadame
o doplnenie nasledovných údajov:

1. Prosíme uviesť presné sídlo Súkromného centra vol‘ného času Kids Fun Academy,
nakoľko informácie z pred loženého materiálu v nás evokujú myšlienku nie celkom
korektného prístupu k založeniu a prevádzkovaniu centra votného času.

2. Prosíme doplnit‘ k bodu 2.7 predpokladané počty detí v cvČ, ktoré majú
bydlisko v meste Liptovský Mikuláš:
a) predškolákov,
b) deti do 15 rokov,
c) mládež od 15 do 30 rokov.

3. K bodu 2.3 uviest‘:
- aké nové formy a metódy práce plánujete zaviesť,
- ako chcete zapojit‘ do činnosti mládež od 15 do 30 rokov,
- ako konkrétne chcete pracovat‘ s postihnutými osobami a det‘mi so SWP.

4. Prosíme eXplicitne uviest‘ názvy záujmových útvarov (krúžkov) a vekovú kategóriu,
pre ktorú budú určené.

Za doplneníe údajov vopred d‘akujem. MESTO LIPTOVSKÝ MIKUI ÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

031 42 Liptovský Miku!áš

1

Ing. Já( Blháč, PhD.
prinl‘átor mesta

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 4455651 11-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, 100: 00315524, DIC: 2021031111

tivalé
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Primátor mesta
Ing. Ján Blcháč, PhD.

MESTSKÝ URAD Mestský úrad Liptovský Mikuláš
LIPTOVSKÝ MIKULAS I Štúrova 1989/41

11 03
031 42 Liptovský Mikuláš

namu7T

Prílohý ‘

Vec:

Doptneiie údajov k žiadosti o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného
centra vol‘nébo času do sicte škól

Vážený pán primátor,

na základe spisu MsÚ/SKOL/2019/2071-MGer zasielam doplňujúce údaje k žiadosti
o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra voľného času do siete škól:

1. Sídlo KIDS FUN ACADEMY je na adrese Kukučinová 19/16, 03101 Liptovský
Mikuláš. Kancelárske priestory pre súkroniné centrum voľného času po zaradení do
siete škól bude na ulici Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš V súčasnej dobe už
bola podpfsaná predbežná Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
/viz. príloha/.

2. Predpokladané počty detí po zriadení CVČ z mesta Liptovský Mikuláš:
- deti predškolského veku 80
- deti do 15 rokov 120
- mládež od 15 do 30 rokov viz, bod 3

L ‘T.S-•“ t-l .-.J,--. Ji— ‚1 L. \J ‘
‘.

„J1iL.1L K iiiaviia i.y Su.ii..r.u iiO iiO v y tvoieii ..iiLiu. ‘

a okrese Liptovský Mikuláš ‚ ktoré majú priniest‘ pohyb a jazykové učenie sa bližšie
k deťom, šetrit‘ čas rodičom a umožnit‘ rozvoj bez ohľadu na lokalitu /adresu!. Forma
spoločného trávenia voľného času, vzájomná kooperácia pri riešení úloh /domácich
úloh! ako aj výchovné a vzdelávacie akcie pre rodičov a deti /open tréning,
korčuTovanie, lyžovanie, jazykový kvíz.../. Nové metódy pri vzdelávaní
a zdokonaľovaní pohybovej gramotnosti za pomoci zvierat /spoločné pohybové
aktivity diet‘a a pes/. V oblasti pohybu viastný fyzioterapeut aj eho individuálny
prístup k cvičeniu s dórazom na špecifické požiadavky.

Zapojit‘ mládež od 15 do 30 rokov plánujeme až po udelení súhlasu so zaradením
do siete škól a fínancovania zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.

štatutár: Mgr. Juraj SABOL +421 907 919053 juraj.saboIkidsfunacademy.sk IČO: 50902946

www.kidsfunacademy.sk I
uctu SK2911110000001436776007 DIC 202050902946



K uvedenému už bob realizované rokovanie na póde Žilinského samosprávneho kraja
s vedúcou odboru školstva a športu pani Mgr. Jankou Školovou.

Prácu s postihnutými defmi a defmi so Š\‘VP chceme rieši pomocou intervencie
s asistenciou psov !canisterapia/. Canisterapia móže byt‘ motivačnýrn, výchovným.
odpočinkovým alebo terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality
života diet‘aťa. Vďaka canisterapii vjeme motivovat‘ deti k pohybu. k rozvoju brubej
a jernnej motoriky a celkovo motorických funkcií, a zlepšeniu hybnosti končatín a tak
u detí lepšit‘ psychomotorický vývoj.

4. Názvy záujmových krúžkov !predpoklaW;

Oddelenie športu

2 telovýchovy

S pozdravom

Príboha 1: Predbežná zmluva o prenájme

ob nske
• 3

Kuku.írc‘ía 19/IS
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štatutár: Mgr. Juraj SABOL +421 907 919053 jurajsaboIkidsfunacademysk IČO: 50902946

www. kidsfunacademy.sk
účtu: SK2911110000001436776007 DIČ: 202050902946

Názov krúžku Veková kateória

Futbal U-l O deti do 15 rokov

Futbal U-li deti do 15 rokov

Futbal U-12 deti do 15 rokov

Gymnastika deti do 15 rokov

Lyžovanie deti do 15 rokov

Plávanie deti do 15 rokov

Všestranná pohybová aktivita I deti do 15 rokov

Všestranná pohybová aktivita II deti do 15 rokov

Všestranná pohybová aktivita III deti do 15 rokov

Akrobácia v Loptových hrách deti do 15 rokov

MŠ pohybové hry Lienka deti predškol. veku

MŠ pohybové hry Zajac deti predškol. veku

Yellow deti predškol. veku

Blue deti predškol. veku

Jazyková oblast‘ Red deti predškol. veku

Green deti do 15 rokov

Orange deti do 15 rokov



Príloha Č. 4

Výpis z uznesenia z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 20. 02. 2019

Obecná školská rada

III. Neodporúča:

- vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra votného
času Kids Fun Academy do siete šköl a školských zariadení SR.


