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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA U ZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11.03.2021 číslo /2021

K bodu: Návrh na zaradenie súkromného Centra vol‘ného času Kids Fun

Academy, Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR

od 1.9.2021

Mestské zastupiteľstvo

neschvaluje vydanie súhlasu k zaradeniu súkromného Centra volného času Kids Fun

Academy, Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR od 1.9. 2021

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2021
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Důvodová správa

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. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde]ávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

3. Vyhláška č. 306/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskom
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, škotskom
hospodársrve a stredisku odbornej praxe

Žiadosť o zaraderiie škoty alebo školského zartadenia do slete škál a škotských zariadení
predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. marca
ka]endárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola atebo škotské zariadenie
zriadené. Minister mĎže povoliť iný termin podania žiadosti, najmá ak zríadenie školy alebo
školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovateľa (právnická osoba alebo fyzická osoba) podl‘a
* 16 ods. 1, písmeno 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škotstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť
aj súhlas obce.

Podt‘a 6 ods. 12 pís. k) zákona č. 596/2003 Z. z. má obec poskytnúť finančné
prostriedky na dieťa súkromného školského zariadena najmenej vo výške 88% zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na dieťa škotského zariadenia v zriad‘ovateľskej pósobnosti
obce.

V prípade zaradenia súkromného Centra voľného času Kids Fun Academy do slete
šköl a školských zariadení od 1. 9. 2021 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovať finančné
prostriedky na mzdy a prevádzku od januára 2022.

Za predpokladu schválenia VZN Č ‘202 l/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa škál a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský
Mikuláš pre rok 2021 by hola dotácía poskytnutá mestom pri počte 250 detí s trvalým
pobytom v meste Liptovský Mikuláš vo výške 22 220 € na kalendárny rok (v pripade
dotácie na úrovni roka 2021 a na úrovni 88 % zo sumy učenej na mzdy a prevádzku na dieťa
centra vot‘ného času v zriaďovateľskej pásobnosti mesta).

Žiaclosť o vvdonic .súhlasu obce pre účely :a;ode;zia (7enlrc, volného času Kidy Fim
Acade,ny do sic/e škól a školských zariadení predložil Mestu Liptovský Mikuláš štatutár
obČianskeho združenia Kids Fun Acaderny Mgr. Juraj Sabol dňa 18. 11. 2020. Dňa 03. 12.
2020 bol Mgr. J. Sabol písomne požiadaný vedúcou odboru školstva MsU LM o doplnenie
infonácií potrebných na vypracovanie dóvodovej správy a analýzy. Požadované údaje boli
Mestu LM doručené dňa 17. 12. 2020.
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Príloha Č. 1 Žiadosť o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času
Kids Fun Maderny do siete škál sjednou prílohou - Výchovný program
Centra voľného Času Kids Fun Acadetny

Príloba Č. 2 Žiadosť o doplnenie infonriácií

Prílolia Č. 3 Doplnenie údajov k žiadosti o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia
Centra voľného času Kids Fun Academy do siete škál s jednou prilohou — Plán
práce CVC KFA na školský rok 202 1/2022

Príloha Č. 4 Občianske združenie Kids Fun Maderny (informácie o obČianskorn združení)
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Analýza odboru školstva

V rneste Liptovský Mikuláš už 68 rokov pósobi CVČ, ktorého zriad‘ovatel‘om je
Mesto Liptovský Mikuláš. V plnej rniere plní úlohy, ktoré mu v zmysle vyhlášky MS SR Č.
306ĺ2009 Z. z. o školskou; klube det!, školskou; stredisku :áujmove/ Činnosti, centre voľného
času, školskou; hospodársn‘e a strediskui odbornej praxe vyplývajú a to najmá:

• pravidelná záujmová činnosť (okolo 80 krúžkov)
• prítežitostná záujmová činnosť (podujatia, súťaže. olympiády. výlety a exkurzie)
• prázdninová činnosť (letné prímestské tábory, odborné sústredenia)
• organizovanie vol‘nočasových aktivit (víkendové podujatia pre talentované deti, napr.

šachové, atletické, plavecké)
• spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov (najmä kultúrno

spoločenské a športové akcie: napr. Olympiády V4, Olympiáda družobných miest)
• spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní

predmetových olympiád a postupových súťaží,
• aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických j avov (výstavy, besedy,

spolupráca s mestskou aj štátnou políciou, metodické vedenie výchovných poradcov
škól),

• spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi
s deťmi a mými osobami (Letná škola 2020 ZŠsMŠ Okoličianska, pohybové aktivity pre
materské školy, olympiáda pre dóchodcov v spolupráci s Jednotou dóchodcov ...)

CVČ okrem materských. základných a stredných škól úzko spolupracuje s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskou asociáciou špoflu na
školách, Slovenským olympijským výboroiu, klubmi seniorov, Liptovským kultúrnym
strediskom. Můzeom Janka Kráľa a mými mestskými organLzácLami.

Občianske združenie Kids Fun Academy pósobí v Liptovskom Mikuláši od roku
2017. Aktivity OZ KFA zahí‘ňajú:

• krúžková (športová) činnost‘ v materských a základných školách,
• školy v prírode (pre školy z mých okresov),
• letné tábory,
• open tréningy pre deti a rodičov z mesta a okresu LM,
• aktivity pre deti registrované v OZ KFA (víkendové korčuľovanie a plávanie).

Od augusta 2019 sa intenzívne venujú deťom v Prípravkách MFK Tatran LM po stránke
odhornej a personálnej — licencovaní tréneri zabezpečujúci odborný trértingový proces a
metodiku výučby v pripravke.

Súkromné Centrum vol‘ného času Kids Fun Academy:

Identifikačné číslo zriaďovateľa 50902946

Občianske združenie Kids Fun Academy.
Prevádzkovateľ Kukučínova 19/16, 031 01 Liptovský

Mikuláš

Právnická osobaForma právnej subjektivity
Štatutár: Mgr. Juraj Sabol
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Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Predpokladaný počet všetkých detí vo veku 390 (okres LM)
do 15 rokov Každý rok nárast

Predpokladaný počet tried 18 -26 záujmových útvarov

‚ 8 pedagogických zamestnancovPersonalne zabezpecenie
4 nepedagogicki zamestnanci

Sídlo: M. M. Hodžu 7, Lipt. Mikuláš
Priestorové zabezpečenie Prenájorn priestorov napr. na školách,

plaváreň
Výchovný program podl‘a ktorého sa bude VÝchovný program vypracovaný v zmysle
uskutočňovaf výchovno-vzdelávacia ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z.
činnosf (školský zákon)

I Predpokladaný dátum zaradenia školského
od 1 9 0‘ 1zariadenia do siete škál a šk. zariadeni I —

Mestské CVČ organizuje ročne okolo 70 školských športových postupových súťaží a
20 predrnetových olympiád v zmysle poverenia Okresného úradu, odboru školstva v
Žiline (viac ako 10 000 žiakov základných a stredných škál).
Súkromné centrá vol‘ného času organizovaním školských športových súťaži
a predmetových olympiád poverované nie sú.

Mestské CVČ je širokospektrálne zarnerané. Jeho ponuka krúžkovej činnosti zahřňa
krúžkv športové a pohybové (turistický), jazykové. tanečné, mode]árske. zamerané na
manuálne zručnosti (aranžovanie rastlin, práca s textilorn, paličkovanie ...)‘ rozvíjajúce
vzťah k zvieratám (herpetologický, hypologický, chovatel‘ský). elektrotechnický,
divadelný a dramatický. astronomický, šachový atd‘.
Súkromné C\‘C Kids Fun Academv (KFA) bude profilované len na šport
a telovýchovnú oblast‘.

Činnosť mestského CVČ pokrýva rózne vekové kategórie od detí v rnaterských
školách až po seniorov (krúžky anglického jazyka v materských školách, súťaže či
powerjoga pre seniorov).
Cieľovú skupinu súkromného CVC KFA tvoria deti predškolského a školského veku
do 15 rokov. Zapojiť mládež od 15 do 30 rokov plánujú až po udelení súhlasu 50

zaradením do siete škál a šk. zariadení a spustení financovania zo zdrojov Zilinského
samosprávneho kraja.

)- Zabezpečenie priestorov súkromného cvČ KFA: po zaradení do siete škál a šk.
zariadení bude hlavnýrn sidlom (kancelárske priestory) prenajatý priestor na adrese M.
M. Hodžu 7, Lipt. Mikuláš (podpisaná ZnzÍzn‘a o ;zcijnze nebvton“ch príesiorov).
Samotná krúžková činnosť bude prebiehať v prenajatých priestorocli v areáloch
základných škól, mestskej plaváme. CVC bude využívať infraštruktúru futbalových
a hokejových štadiónov, JL Aréna.

Nájom telocvične v základných školách v zriaďovateľskej působnosti mesta sa hýbe
v rozmedzí rnedzi 5 € - 14 €/hodina.
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Z ponuky záujmových útvarov súkroniného cvČ KFA:
a) krúžky, ktoré ponúka aj mestské CVC: gymnastika, atletika, stolný tenis,

všeobecná pohybová príprava a pohybové hry (bližšie nešpecifikované záujmové
krúžky, bývajú súčasťou športových krúžkov% futbal

b) krúžky. ktoré mestské CVČ nenonúka: zjazdové lyžovanie. bežecké lyžovanie,
záktady horolezectva, kickbox, americký tbal. všeobecná hokejová a všeobecná
futbalová príprava

K záujmovým útvarom všeobecná hokejová a všeobecná futbalová príprava:
Občianske združenie Kids Fun Academy už teraz úzko spolupracuje s fhtbalovýrn

klubom MFK Tatran a hokejovým klubom Hokejové talenty v rámci všeobecnej pohybovej a
kondičnej prípravy ich čtenov. Ak sa čtenovia týchto klubov stanú aj členmi záujmových
útvarov všeobecnej futbalovej a hokejovej prípravy súkromného CVC KFA, dójde
k duplicitnému financovaniu tejto činnosti z inestského rozpočtH.

Mesto Liptovský Mikuláš poskytuje MFK Tatran a Hokejovým talentom každoročnú
dotáciu, ktorá je účeíovo viazaná na činnosť klubov. Medzi mým aj na odrneny pre trénerov
hráčov prípraviek a hokejových tried 1-9 a trénerov dorastu, kondičných trénerov, prenájom
telocvični, posilňovne, nákup športových a tréningových pomócok, prenájom športových
zariadení a športovísk, nehnuterností, s]tižby športových odborníkov.

V ZŠsMŠ Okoljčianska je v každom ročníku II. stupňa jedna športová trieda so
zameraním na fotbal (5 tricd). Tieto triedy majú navýšený učebný plán o 3 hodiny športovej
prípravy týždenne. Vyučujú ich učitetia s aprobáciou telesná a športová výchova, ktorí
absolvovali trénerské skúšky. V poobedňajších hodinách vedú učitelia spotu s
kvalifikovanými športovýmitrénermi klubu MFK Tatran krúžkovú činnost‘, ktorej sa
zúčastňujú nie]en žiaci ZSsMS Okoličianska, ale aj mé dell prípraviek kategórie U7- VIS.
(V mladších kategóriách sú zastúpení žiaci I. stupňa. S MFK Tatran spo]upracuje aj MŠ
Dúha, ktoráje súčasťou školy.)

V ZŠ M. Rázusovej Martákovej sú v tomto školskom roku otvorené 3 športové triedy
zamerané na ľadový hokej. Tieto triedy majú navýšený učebný plán o 4 hodiny športovej
prípravy. Vyučujú leh učitelia športovej prípravy s trénerskou licenciou B so zameraním na
ľadový hokej. Počas vyučovania pracuje so žiakmi na l‘ade aj kvalifikovaný športový tréner
mestského hokejového klubu HK 32. V odpoludňajších hodinách majú žiaci hokejových
tried d‘alšie dva tréningy, ktoré zastrešujc 1-1K 32. Ziaci majú možnosť navštevovať aj
hokejové krúžky, ktoré vedú kvalifikovaní športoví tréneri.

Osvedčené a bezproblémovo fungujúce mestské CVČ efektívne a dostaločne
vykonáva röznorodé činnosti v oblasti voľnočasovej výchovy pre širokú verejnosť mesta.
Bohatou ponukou záujmovej činnosti poskytuje priestor na aktívne využívanie voľného času
a rozvoj individuálnyeh záujmov obyvateľov mesta róznyeh vekových kategórií.

Odbor školstva, na základe vyššie uvedených skutočností, preto nevníma zriadenie
d‘alšieho centra voľného času na území mesta ako potrebné. Najrnä ak ide o C\JČ, ktorého
gro čimosti je zamerané na f‘utbat a hokej.

Ž/cidosľ o ryc/an/e súhlasu obce pre účely zut-aden/a Cen/ra voľného časti K/ds Firn
Acadeniy do s/e/e škól bola prerokovaná na zasadnutí Obecnej školskej rady dňa 24.
februára 2021. Jej členovia vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra vol‘ného času
Kids Fun Acaderny do siete škól a šk. zariadení neodporúčajú.
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KIDS FUN ACADEMY

Primátor mesta
Ing. Ján Blcháč, PhD.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

Vet: Žiadosť o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra vol‘ného času Kids Fun
Academy do siete škóI

Vážený pán primátor,

žiadame Vás o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času Kids Fun
Academy do siete škól v zmysle 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.

Centrum voľného času Kids Fun Academy bude fungovať na základe Výchovného
programu /príloha 1/. Do centra voľného času budú chodiť deti z Liptovského Mikuláša
a okolia.

Prcdpokladaný počet detí v školskom roku 2022/2023 bude cca 400 a v nasledujúcich
rokoch sa zvyšovat‘ podFa počtu prihlásených detí. Prvé krúžky plánujeme otvorif v školskom
roku 2022/2023. Vyučovacíma výchovným jazykom bude jazyk slovenský.

Zriad‘ovatel‘om centra vol‘ného času Kids Fun Academy je občianske združenie Kids
Fun Academy, Kukučínova 19/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50902946. Štatutárnym
orgánom občianskeho združeniaje Mgr. Juraj Sabol. Názov bude: Centrum voľného času Kids
Fun Academy.

Bližšie informácie o Činnosti obČianskeho združenia Kids Fun Academy nájdete
v prilohe I „Výchovný program“ a na internetových adresách www.kidsfunacademy.sk,
www.facebook.comlKidsFunAcademy.

Za vydanie súhlasného stanoviska vopred d‘akujem. K105 FUNACIEF1Y
obcianske zdruzeriie

ičo: 509O296DČ 2120527S3
kukui;ot 19/16,031 01

S pozdravom
- www.kldsrunacadernysk

Mgr. Juraj Sabol

Príloha 1: Výchovný program Súkromného centra voľného času

-. _....

štatutár: Mgr. Juraj SABOLI +421 907 919053 ‚ juraj.saboi@kidsfunacademy.sk IČO: 50902946

MLSTSKÝ ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

18 -1!- 2020
C SOSu:

Pt ďrU9iJ

www.kidsfunacademy.sk Č. účtu: SK2OI 1110000001436776007 DIČ: 202050902946
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VYCHOVNY PROGRAM

CENTRA VOĽNÉHO ČASU

KIDS FUN ACADEMY

Liptovský Mikuláš

Vypracovaný v zmyslc ustanovenia 8 zákona č. 245/2008 Z.z.
o ýchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorýci

zákonov v znení neskorších precipisov



VýchovnÝ program CVČ Kit/s »un Arat/etny

1. Názov programu

Centrum voľného času Kids Fun Academy
Liptovský Mikuláš

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Motto: „ Bližšie k vám !“

Ferina výchovy a vzdelávania celodenná

Výchovný jazyk slovenský

Druh školského zariadenia sůkromné

Adresa

IČO 50902946

Riaditeľ školského zariadenia Ing. Jaroslav GRANTNER

Ďalšie kontakty
Juraj .sabolkidsfunacademy.sk

+421 907 919053

- _____

L
Prehľad hlavnej činnosU školského zariadenia

Vyhláška Niš SR Č. 306/2009 Z.z. z IS. júIa 20090
školskorn klube deti, školskoni streclisku záujrnovej
Činnosti, centre voľného Času, školskorn hospodárstve a
stredisku odbornej praxe

Ů!ý.
J

podpis riaditel‘a CVC K

B/ižšie k vám I 2



Výchovný program CVČ Kids Fim Academy

2. Vymedzcnie vlastných cieľov a poslania výchovy

Vízia:

„Moderně centrum využívajúce jednotlivé pracoviská pre správne využitie

vol‘ného času mládeže so zameraním na rozvoj pohybovej gramotnosti

detí.“

2.1 Charakteristika výchovného programu Centra vol‘ného času Kids

Fun Academy

Výchovný program (d‘alej VP) Centra vol‘ného času Kids Rm Academy (ďalej ten

CVČ KFA) vychádza zo Zákona Č 24572008 Z.z. o ýchove a vzdelávaní (školský zákon)

a Vyhlášky MŠ SR Č. 30672009 Zz. z 15. júla 2009 o školskom klube den, školskom stredisku

záujmovej Činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Výchovný program sa realizuje prostredníctvom výchovno—vzdelávacej činnosti v centre

voľného času. Zameranie výchovného programu je určené pre cieľovú skupinu deti

predškolského a ško!ského veku, mládeže ako aj pre rodičov a mých osób do veku 30 rokov.

Výchovnovzdelávacia činnosť sa realizuje vo voľnom čase v sú!ade $ výchovným plánom

(príloha Č. 1). Kvalitní výchova vo vol‘nom Čase má výrazný preventívny význam, všetky

aktivity sú nešpecifikovanou prirnárnou prevenciou podporujúcou zdravý životný štýl.

Osvojovanie pozitívneho sociálneho správania sa prostredníctvom zmysluplného využfvania

voľného času vedle k dodržiavaniu určitých spoločenských pravidiel, k zdravému rozvoju

osobnosti dieťafa,

Ponuka CVČ KFA Sa cielene mení s ohľadom na moderné trendy vývoja využitia

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

dochádza kjej inovácii. Pri svojej ponuke voľnočasových aktivít sa prezentuje svojimi

charakteristickými 2nakmi a aj atraktívnou zaujimavou ponukou.

Výchovný program CVČ KFA určuje konkrétne cide vzdelávania, formu, tematické

oblasti výchovy, výchovný plán vzdelávania v záujmových útvaroch (d‘alej ZÚ), personálne

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

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

zamestnancov CVČ KFA požiadavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníl

výchovné štandardy a výchovné osnovy

Blžžšie k vám !“ 3
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2.2 Hlavný ciel‘ CVČ KFA

l-llavným cieForn činnosti cvČ KFA je ponúknut‘ vzdelávanie a harmonický rozvoj

osobnosti s rešpektovanim jeho individuálnych schopnostĺ v bezpečnom a priatel‘skom

prostredí mimo vyučovania. Prepojif jednotlivé časti mesta Liptovský Mikuláš ‚.prísť bližšie

k det‘orn“ a ponúknuť možnosť rozvoja pohybovej gramotnosti. Umožnit‘ študentorn

vysokých škól prírodných a humanitných vied po ukončení vysokoškolského štúdia získať

absolventsků prax.

2.3 Ciele Centra voľného času Kids Fun Maderny

Centrum vol‘ného časti KFA sa usiluje o vytvorenie prostredia, ktoré akÉivizuje

a motivuje k rozvíjaniu získaných pohybových schopnosti v priebehu vzdelávania v škole,

Cide cvČ KFA sú;

I prepojif jednotlivé časti mesta a okolia Liptovského Mikutáša cez pracoviská

a vytvárať tak možnosti rozvíjania osobnosti našej budúcej generácie,

‚ zaviesť nové formy a rnetódy práce,

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

v pravidelnej i nepravidelnej záujrnovej činnosti,

I ponůkať pravidelné i nepravidelné aktivity róznym ciel‘ovým skupinám a prebúdzať

u nich záujem sa do týchto aktivit zapájať, prípadne sami si akdvity pripravovať

a organizovať,

V osvojit‘ si pohybové návyky správneho držania tela pri práci s fyzioterapeutom,

I ponúknuť priestor a vytvoriť podnUenky pre činnosť hendikepovaných deu

a dospelých,

‚ ponúknuť a vytvoriť priestor pre zapojenie väčšieho počtu dievčenských kolektívnych

športo v,

‚ učiť deti rozlišovat‘ pasívne a aktívne trávenie vol‘ného času,

‚ postupne zapojiť do činnosti mládež od 5 do 30 rokov,

I spolupodieľaf sa na prevencii sociálno-patoLogických javov a pomáhat‘ rozvíjať

u cieľových skupin zdravý životný štýl.

‚ kontinuálne zabezpečit‘ profesijný a odborný rasi pedagogických zamestnancov Ci

V rozvíjat‘ spoluprácu s rodičmi. verejnosťou a školami v meste a blízkom oko

Bhžšie k vám !‘ 4
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2.4 Špecifické ciele jednotlivých tematických oblastí výchovy

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

‚‘ telesná a športová oblasť.

Špecifické cide v telesnej a športovej oblasti:

I objavovať a ďalej rozvíjaf vlastně pohybové schopnosti,

I rozvíjat‘ pohybové schopnosti :rýchlostné, silové, koordinačné, kondičně,

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

I spolupracovať v skupme — Umová práca,

I upevňovať vzťah k pravidelnému pohybu,

I aktívne sa zapájat‘ do športových aktivít, zúčastňovať sa sút‘aží.

Konkrétne ciele sú uvedené v celoročnom časovo-tematickom pláne práce CVČ KFA, ako

aj v príslušnej pedagogickej dokumentácii podl‘a vyhlášky MŠ SR Č. 306/2009 Z.z. platnej od

.9.2020 na príslušný školský rok, resp. sú špecifikované platnými vnútornými predpismi

cvČ KFA.

2.5 Kl‘účové kompetencie

Kľúčové kompetencie, ktoré si dieťa osvojuje podl‘a svojich individuálnych osobnostných

možností a roČnej dochádzky do cvČ KFA:

Kompetencie k učeniv:

V zbiera informácie z róznych zdrojov,

V získané vedomosti dáva do súvisíosti,

V skúsenosti uplatňuje v praxi,

V hodnotí sám seba — sebareflexia, sebahodnotenie,

V objektívne porovnáva výsledky svojej práce s výsledkami práce svojich rovesníkov,

V vie ocenif prácu mých.

Kompetencie komunikaiívne:

V ovláda reč, rozširuje si slovnú zásobu,

V ovláda komunikáciu s rovesníkmi, s dospelými,

B/ižšie k vám !“ 5
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V‘ víc správne argumentovat‘,

V zapája sado diskusií,

V obhajuje svoj názor,

V naučí sa vyjadriť svoje myšlienky.

Socmlne kompetencie

V zvláda tímovú (skupinovú) prácu.

V učí sa obhájit‘ svoj názor a návrh v skupme,

V vie si oájst‘ miesto v kolektíve,

V rieši konflikty a problémy.

V váži si sám seba, svoje zručnosti.

Obč/anske kompe!encic‘:

V rozvíja sociálne vedornie,

V rešpektuje národnosť 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 volného času.

2.6 Vel‘kost‘ a vyhavenie cvČ KFA

V súčasnej dobe je hlavným sfdlom korešpondenčná adresa občianskeho združenia

Kids Fun Acaderny. Po zaradení Centra voľného času KFA do siete škčt bude h[avným

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

činnosť priestory v areáli ZŠ Miloša Janošku, ZŠ Deriiänovská cesta, Mestská plaváreň.

Zimné športy realizuje v obci Závažná Poruba (lyžovanie) a v JL Aréne (korčuľovanie). Pre

činnosť krúžkov zameraných na futbal využíva iofraštruktúru futbalových štadiónov. Pre

činnosť krúžkov zameraiiých na hokej využíva infraštruktúru hokejového štadióna.

Objekty ZŠ a MŠ využíva CVČ KFA v rozsahu p[atnej zmluvy o prenájme.

Bližšie k Vót,) P 6
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2.7 Charakteristika detí v cvč KFA

Záujmové útvary v cvČ KFA navštevujú deti v predškolskom a školskom veku a

mládež. Do činnosti CVČ KFA sa aktívne zapájajú aj dospelf bez vymedzenia veku

z Liptovského Mikuláša a blízkeho okolia. V budúcnosti plánujeme zabezpečíť v telesnej

a športovej oblasti programy pre deti so špeciálnymi výchovno — vzdelávacími potrebami a

dčclic,dcov.

3. Formy výchovno — vzdelávacej činnosti

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

245/2008 Zz. o výchove cs vzdelá voní (školský zákon) a Vyhlášky MŠSR Č. 306/2009 Z.z, z IS.

júla 2009 o školskom klube det!, školskom sirediskz, záujmovej činnosti, centre volného času,

školskom hospodársíve a středisku odbornej praxe.

Pravidelná činnosť 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 športovú a telesnú oblast‘. Počet členov je určený podľa

zamerania činnosti s prihliadnutím na bezpečnosť deti a mládeže. Činnosť 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 činnosf vykonáva nepravidelne.

Činnosť vedie a organizuje kvalifikovaný vedúci krúžku.

Priležitostná športová a záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v priebehu

celého roka na základe ponuky /celé Slovensko! jednorazových alebo cyklických akcií CVČ

KFÁ. Riadi a organizuje ju kvalifikovaný pedagóg, je časovo vymedzená a spravidla je

jednodenná. Jednotlivé akcie sú v prílohe - Plán práce cvČ KFA v školskom roku.

Denná táborová činnost‘ sa realizuje mirno CVČ KFA v zariadeniach vhodných pre

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

obmed2ená, dÍžka táboraje týždeň až desať dní. Obsah táborovej činnosti:

V športový tábor,

I jazykové komunikačně zručnosti.

B/Ušle k vám!“ 7
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Dennů činnost‘ veclie kvalifikovaný vedúci. Kvalifikovaný vedúci má zároveň aj kurz prvej

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

skončení tábora mčže dieťa obdržať osvedčenie alebo list účastníka tábora CVČ KFA.

4. Financovauie činnosti

4.1 Finančné prostriedky požadované od mesta

Centrum voľného času KFA chce prilákať vo svojej činnosti nielen deti z Liptovského

Mikuláša ale aj z blízkeho okolia. cvČ KFA počha vo svojom rozpočte so štandardnýrn

Normatívorn na žiaka v zinysle zákona 597/2003 72. S mými prostriedkami od mesta alebo

štátu nepočíta.

4.2 Financovanie školy a poplatky

Centrum volného času KFA vzniká na základe už fungujúceho občianskeho združenia

Kids Fun Acaderny 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 CVČ KFA sa

okrem normatívu počíta aj s rnesačným poplatkom cca 20€ na žiaka.

Počiatočné investície na materiálno technické zabezpečenie a prenájom priestorov

je hradené z prostriedkov občianskeho združenia Kids Fun Academy.
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Výchovný plán CVČ KPA —príloha Čl

VÝCHOVNÝ PLÁN

Príloha I

1. Všeobecné podmienky

a) Výchovný jazyk

Výchovným jazykem v CVČ KFA je slovenský jazyk a konkrétny cudzi jazyk,

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

jazyku. Pri záujmovej činnosti národnostných menšín je det‘om umožnené použivať jazyk

národnoscnej menšiny.

b) Personálne zabezpečenie výchovy v CVČ KPA

Personálne zabezpečenie cvČ KFA v oblasti športu a telovýchovy sú štyria pedagogickf

zamestnanci ana 27 % t.j. 10 hodin týždenného úväzku eXterná firma zabezpečujúca

ekonomickú stránku fungovania. Pedagogickí zamestnanci majů VŠ vzdelanie. Realizáciu

výchovného programu vjednotlivých krúžkoch v oblasti športu a telovýchovy zabezpečujú

pedagogickí zarnestnanci a dobrovol‘ní zamestnanci s odborným vzdelaním Ikvalifikovaný

tréner/. Svoje vedomosti si cyklický rozširujú na pravidelných seminároch a na kurzech

zvýšenia trénerskej licencie.

Tab. I
Počet

zamestnauci CVČ KFA 12

ZIohoPZ* 8

Z počtu PZ
-kvalifikovaní 6
- nekvalifikovaní O
- doplňajú si vzdelanie O

ZtohoNZ** 4

Z počtu NZ
- školský psycholág O
- špeciálny pedagóg*** O
- upratovačky O
- ostatní 4

Vysvetlivky: PZ‘ — pcdagogick( zamestnanci, NZ** nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*

- akje platený podl‘a osobitnej tabulky (nic pedagogickej)

„Bližšie k vám !‘ 9
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Podľa ponuky pravidelnej záujrnovej činnosti a záujntu detí CVČ vyhUacláva aj

odbornikov z danej oblasti. Počet externých pracovníkov sa pohybuje v rozpätí okolo 10

pedagógov K zaisteniu sůťaží, jednodňových eventov, táborov sú uzatvárané zmluvy —.

dohody o pracovnej činnosti s približne 20-timi pracovnikmi a na táborovú činnosť sú

zabezpečovaní interní ako aj externí pracovníci.

2. Materiálno—tcchnickč a priestorové podmienky

Súkromné centrum vol‘ného času KFA nie je vlastníkom nehnuteľností, svoju činnosť

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

ZŠ Demänovská cesta v Liptovskom Mikuláši. Ďalej sú to tréningové plochy jednotlivých

ťutbalových klubov. Urniestnenie cvČ KFA vyhovuje druhu vykonávanej činnosti. Z dóvodu

obmedzených priestorových podmienok vytižíva CVČ KFA prenájom priestorov na základe

zrnlúv a k svojej činnosti využíva aj mé školské a športové zariadenia.

Materiálno — technické zabezpečenie v oblasti športu a telovýchovy:

‚ gymnastické náčinie,

‚ gymnastické náradie.

‚ atletické náčinic,

I atledcké náradie,

V fitnes dopinky na kondičný tréning ‚

V rebrík, prekážky, slalomové tyče na rozvoj pohybových schopnosti,

V bránky ‚figuríny, loptové zabezpečene na herný tréning,

V Regenerácia,

‚ tričká ako dress code pre KFA.

Priestorové podmicnky v oblasti špcrtu a telovýchovy:

V telocvičňa, hala,

V ihrisko,

V šatne, Wc.

Prevádzka C\‘Č v oblasti športu a telovýchovy:

Celoročná. cetodenná
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3. Podmienky na zaistenie BOZP pri výehove

Školské zariadenie sa snaží vytvárať a zabezpečiť bezpečné a zdraviu vyhovujúce

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

krúžkovej činnosti v spolupráci s eXternými spolupracovníkmi poučeni 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 dodávateľsky spoločnosťou. ktorá

vykonáva aj pravidelné revízie a odstraňuje zistené nedostatky.

Riaditeľ CVČ KFA vydáva sůbor interných predpisov zabezpečujúcich BOZP. Základ

tvoria prislušné ustanovenia vnútorného poriadku. Odškodňovanie úrazov je zabezpečované

cez poistnú zrnluvu o škodách spósobených činnosfou, prípadne úrazovým poisteníni žiaka.

CVČ KFA sa snaží vytvárať:

V bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie,

V poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

V pravidelné školenia zamestnancov CVČ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

a proti požiaru,

I pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podl‘a

výsledkov revízií,

V pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov,

4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Na hodnotenie výchovných výskdkov žiakov sú využívané metódy:

V siovné hodnotenie spÍňajúce výchovný efekt, pochvaly, pokarhania a pod.,

V písomné hodnotenie na požiadanie rodiča alebo v rnimoriadnych výchovných

prípadoch,

V kolektívne posedenie s cieľom rozboru výchovných aspektov v danom kolektive

žiakov,

V písomné hodnotenie dieťaťa na konci školského roka formou osvedčenia, resp.

absolventského listu.

Cieľom hodnotenia je:

V poskytnúť diet‘at‘u ajeho rodičom spätnú väzbu ojeho správaní a výsledkoci
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I motivovat‘ dieťa k lepším výkonoin. samostatnosti.

I podporiť sebavedomie dieťaťa,

I povzbudit ho v aktivnej a prospešnej činnosti.

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

školského zariadenia

Kontrola a hodnotenie zamestnancov CVČ KFA sa riadi vnútomýrn systémom

kontroly a hodnotenia. Na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov zarnestnancov CVČ

KFÁ sú využívané metódy:

I rozhovor — na róznych úrovniach

I hospitácie vedenia školy a vzájornně hospitácie,

I pozorovanie,

I výchovno — vzdelávacie výsledky detí, ktorých vedk pedagóg v ZÚ,

I stedovanie pokroku detí vo VVČ pod vedením pedagága,

I hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania.

tvorby pornócok a pod.,

I hodnotenie pedagógov deťrni (napr. ťormou dotazníkov),

I vzájomné hospitácie pedagogických zarnestnancov.

6. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických

zamestnancov

Vzdelávanie vychovávateľa súvisi priamo s ich pracovným zaradením. VychádLa

z principov celoživotného vzdelávania a realizuje sa na základe ponuky vzdelávacích

nšlitúcií (vysoké školy pedagogického smeru, metodicko—pedagogické centiá SR).

Z hľadiska organizovania kontinuálneho vzdelávania pracovníkov CVČ KFA je vypracovaná

interná smernica o ďalšorn vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
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7. Rozpočet hodín

Základ verbálnej a neverbálnej komunikácie,
správne držane tela a správne dýchanie

Nácvik správneho držania tela, priame cvičenia,
rehabilitačně cvičenia

Viesť deti a mládež k poznaniu a pochopeniu
pohybových zákonitosti l‘udského tela, rozvíjať
pohybové schopnosti a predchádzať svalovej
dystrofii
Uvedoniené chápanie pohybov vlastného teia
počas cvičenia.
Rozvoj pozorovacích schopností
Zdóraznenie významu správneho držani,

zdravie človeka i pre duševnú sví<

a Tematická oblasť
Oddelenie Záujmový útvar g

š Zék1adzja2d. lyžovania do 8 rokov a telovýchova IS
P Zjazdove Iyzovanie nad 8 rokov IS

a telQvýchovy Základy bežeckélio lyžovana 100
Všeobecná gymnastika - mini gymnastika
Všeobecná gymnastika nad 8 rokov
Všeobecná atletika - mini atletika 100 IS

Všeobecná atletika nad 8 iokov 100 IS
Základy horolezectva 100 IS
Kickbox oo IS
Americký futbat 100
Stolny tenis 100
Všeobecná pohybová pi iprava do I I rokov
Pohybové bij I do 8 rokov 100 IS

Pohybové hry II nad 8 rokov 100 IS

Futbal - všeobecná fotbalová priprava do 100 80
II rokov L,opta a JR
Hokej - šeobecná hokejová príprava do ivo So

0 rokov ‚Hokejka a JR

8. Výchovné štandardy

Šporc a íelovýchovná oblasť

Obsahový štandard Výkonový štandard

Záujmový útvar - pohybové hry, optové hry Pravidelným cvičením a pohybom podporovat‘

pohybovú kultúru mládeže

Rozvoj pohybových schopností, zdokonaľovanie
zručností

Čoje nikotin, fačenie, alkohol a zdravie, Pornenovať škodlivosť fajčenia alkoholu a mých

civilizačně choroby drog

Otužovanie, relaxačné cvičeni; skupinové hry, Pomenovať význam pravidelného pohybu

netradičně šponové discipliny a cvičenia

Všestratmé telesné rozcvičenie zábavnou formou

‚ Bližšie k vám ! t3



Vj‘vhuvný progrüně (‘J ‘Č A‘k/s h/n Atvt/cnzi‘

Všestranné telesné rozcvičenie. zisťovanie Uvedomené chápanie pohybov vlastného tela

pohybovej úrovne Členov útvaru počas cvičenia, rozvoj pozorovacích schopností

Spevňovanie svalstva, zúčastňujúceho sa na Cieľavedornáčinnosť, výchova k sůstavuosti

správnom džaní tcla a dosiahnutiu cida, ktoiýinje správne držanie

tela,
Pravidelné tréningy v letných mesiacoch — ihriská Rozvíjať športové zručnosti, postupné

v zimných mesiacoch — telocvične. osvojovanie pohybového návyku, prijatie zásad

Riadené kolektívne liry faiiplay a dodiiiavanie pravidiel

9. Výchovné osnovy

Špona telovýchovná oblast‘

Výchovno-vzdelávaeí ciď Obsah Metódy, formy

Kultivovať základné seba Sebaobsluha, poriadok v šatni, Individuálny pristup

obsíuné a hygienické návyky umývanie rúk, vetranie vysvetlenie, inotivácia
aktivizácia, tréning
hodrtotenie

Rozvíjať schopnosť relaxovať Turistika, bicyklovanie, lndividuálny prístup

pravidelným cvičením lyžovanie, plávanie. cvičenie Skupinové, kolektívne formy

a pohyboni v teíocvični, stolný tenis, Motivácia
kolektivne šporové hry Povzbudenie

Akt ivizácia
‘ľréning

Pochopiť škodlivosť fajčenia, Nikotin, fčenie, alkohol lndividuálny pristup

alkoholu a mých drog a zdravit, civilizačné choroby Kolektívna fonna prednáky
Vysvetlenie
Film
Beseda s odborníkom
Výtvarná ilustrácia prežitku
Sút‘až

Podstaa zdravia. zodpovednosť
za svoje zdravie, pričiny
ochorenia, racionálna strava,
potravinová pyramida

Poznať základné principy
zdravého životného štýlu

Rozvijať športový talent
a schopnosti

Stravovacie návyky, pitný
režim, striedanie práce
s odpočinkom, prvá pomoc

Beseda s lekárom
Súťaž
Individuálny prísttip
Vysvetlenie
Aktivizácia
l-lranie roli
Dramatizácia
Film
Beseda s lekárom
Sút‘až

Pochopit‘ význam dodržiavania
základných zásad zdravej výživy

lndividuálny prístup
Vys vetlenie
Aktivizácia
Hranic roli
Dramatizácia
Film

Záujmový útvar Individuálny prístl
lndividuálna, skt
a kolektivna
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Výchovný program CVČ Kids Fim Academy

Motivácia
Povzbudenie, Aktivizácia,
Súťaž, Tréning

Viest‘ deti a mládež k poznaniu Základ verbálnej a neverbálnej Nácvik jednotlivých prvkov
a pochopeniu pohybových komunikácie. Správne držanie Samostatnost‘ prcjavu, účast‘ na
zákonitosti ľudského tela, tela a správne dýchanie súťažiach
rozvíjat‘ pohybové schopnosti
Uvedomené chápanie vlasfného Všestranné telesné rozcvičenie Pozorovanie ukážky
cvičenia. zábavnou formou Rozbor uRážky
Rozvoj pozorovacích schopnosti Vlastně cvičenie

Zdóraznenie významu správneho Nácvik správneho držania tela Sledovanie ukážok
držania tela pre zdravie človeka Priame cvičertia, rehabilitačně Vlastně cvičenia pred zrkadlom
i pre duševnú sviežosť cvičenia Samostatne, vo dvojiciach

Výchova R potrebe telesného Všestranné telesně rozcvičenie. TV testy, špeciálne cviky
cvičenia na základe zisťovania Zisťovanie pnhybovej úrovnc lndividuálny prístup
vlastnej pohybovej úrovne členov útvaru Motivácia

Výchova k uveciomenej činnosti, Výber špeciálnych cvikov, Výber cvikov z liečebnej TV,
oboznámenie sa so základmi ktoré výrazne precvičujů špecálne cviky, individuálny
anatomickej stavby tela jednotlivé svalové skupiny prfstup, motivácia

oboznámene s anatomickou
stavbou tela

Výchova k sebadisciplíne, Spevňovanie svalstva, Individuálny pristup
hůževnatosti, usilovnosti, zúčastňujúceho sa na správnom Motivácia
samostatnosti, cieľavedomej držani tela Samostatné cvičenia
činnosti, výchova k sústavnosti Speciátne cviky
Výchova k sústavnosti v cvičení, Zväčšovanie rozsahu pohybu na lndividuálny prístup
pomocou ktorej sa dá dosiahnuť základe pretiahnutia svalstva Motivácia
zvyšovaníe výkonnosti vo Tréningové jednotky
zväčšení rozsahu pohybu Povzbudenie

Aktivizácia
Hodnoten[e

Zdokonal‘ovanie šponových Pravidelné tréningy v letných Tréningové jednotky
zručností, postupné osvojovanie mesiacoch — ihriská, v zimných Hry a súťaže
si pravidiel športových hier, mesiacoch — telocvične Priama hra
prijatie zásad fair play a lUadené knlektívne hry Vysvetl‘ovanie
dodržiavanie pravidiel Predvádzanic

Napodobovanie

Bližšie k vám / 15



Výchovný program ryČ K/ds Fim Academy
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD - ODBOR ŠKOLSTVA

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

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
1.12.2020 MsUiSkol/2020/7298-1/LDr PaedDr. Marta Gerbocová 03.12.2020

044/556536 1
rn.gerbocova@mikulas.sk

Vec
Ziadosť o doplneriie ínformácii

Vážený pán Sabol,

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš bala dňa 18. 11. 2020 doručená Vaša žíadosť
o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času Kids Fun Academy do
slete škál.

Pre preštudovaní predložených materiálov Vás žiadam o doplnenie nasledovných
informácií;

1. dátum zaradenia Centra voľného času Kids Fun Academy do siete,

2. sídlo cvč KFA a v akom štádiu je jeho priestorové zabezpečenie,

3. predpokladaný počet detí vo veku do 15 rokov vrátane ku dňu otvorenia CVČ KFA,

4. ako konkrétne chcete pracovat‘ s hendikepovanými deťmi a dospelými, aké
záujmavé útvary im budú ponúknuté (konkrétne záujmové útvary),

5. ako konkrétne plánujete zabezpečiť v telesnej a športovej oblasti programy pre deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami a dóchodcov (uvíesf aj konkrétnu
záujmovú činnost) a v akom časovom horizonte,

6. ako chcete zapojíť do činnosti cvČ KFA mládež od 15 do 30 rokov,

7. výučbu ktorých cudzích jazykov bude CVČ KFA ponúkať,

8. akou formou sa bude realizovať príležitostná záujmová činnosť CVČ KFA.

MESTO PREVETXÝCH

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

ŠtŮrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel; +421 44556511 112, fax: +421 44562 13 96,
e-mail; lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ; 2021031111
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Zároveň Vás prosím o zaslanie Plánu práce cvČ KFA.

Za cioplnenie informácii vopred ďakujem.

S pozdravom

MESTO LiPTO\,KÝ MKL1ÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD ‘ /

031 42 Liptovský Mkujáš /‘4(R
13-4 PaedDtj Marta Gerbocová

vedúca odboru školstva

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44556511 1-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: lmikulas@rnikulassk, ičo: 00315524, DIČ: 2021031111
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®‘ KIDS FUN ACADEMY

Primátor mesta
MESTSKÝ ÚJAD big. Ján BIcháč, PhD.

LIPTOVSKY MIKULÁŠ Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/4 1

17 12 2020 031 42LiptovskýMikiiláš

nĺMl:ňrtqv rWč •H.•

l Vbil. ľtoduii

Vec:
Doplnenie údajov k iadosti o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra vol‘ného
času Kids Fun Academy do slete škól

Vážený pán primátor,

na základe spisu MsÚ/SKOL/2020/‘7298-l/LDr zasielam doplňujúce údaje k žiadosti
o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Centra voľného času Kids Firn Academy /ďalej len
CVČ KPA! do sjeto šk81:

1. V pdpade schválenia mestským zastupiterstvom žiadame o zaradenie do siete škól
od školského roka 202 1/2022.

2. V súčasnej dobe nieje potrebné mať pre činnost‘ KPA o.z. trvalé kancelárske priestory.
V prípade zaradenia CVČ KFA do slete škól túto podmienku splníme. Sídlo Centra
voľného času KPA po zaradení do sicte škól bude na ulici Nová 4432/8, 031 01
Liptovský Mikuláš.

3. Predpokladané počty detí na začiatku školského roka 202 1/2022:
- deti do 15 rokov 390

4. Prácu s hendikepovanými deťmi a dospelými chceme nešit‘ pomocou intervencie
s asistenciou psov /canisterapial. Canisterapia móže byť motivačným, výchovným,
odpočinkovým abbo terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality
života dieťat‘a a dospelých. Vd‘aka canisterapii vjeme motivovať deti a dospelých k
pohybu, k rozvoju hrubej ajemnej motoriky a velkovo motorických funkcií, a zlepšeniu
hybnosti končatmn atak zlepšiť psychomotorický vývoj. Plánujeme otvoriť jeden krúžok
s názvom „Canisterapia“

5. Programy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a dóchodcov
plánuje napbit‘ róznymi športovými aktivitami /cviky, úlohy .. ./ na zlepšovanie danej

štár Mgr. JurSABOL +421 907919053 demy.sk IČO: 50902946

www.kidsfunacademy.sk č. účtu: SK29I1 110000001436776007J DIČ: 202

kubutrnova i,i7‘j, c1jMir-l
iww.kid4ru4fla!!$k J



KIDS FUN ACADEMY

osobnosti jednotlivca s ohľadoni na druh postihnutia a fyzickú zdatnosť /zručnosť/
jednottivca. Cieľoni je dosialmut‘ zlepšenie denného života jednottivca s hendikepom
s prepojením na motorické zručnosti a samotné zlepšovanie motorických /pohybových!
zručnosti. Následne bude takýmto l‘udom uľahčená mobilita, budú vedieť Iepšie zvládat‘
prekážky /rozbehnút‘ sa za autobusom, vyjsť po schodoch .1. Záujmový krúžok dopraje
v prípade rodičov detí čas na oddych, stretnuúa rodičov v komunite postilmutých deti,
vytvoreníe nových známosti a pod. Obsahovou náplňoujednottivých hodin budú hlavne
cvičenia na prekonávanie nasimulovaných prekážok, tratí a róznych cielených úloh
$ cieľom zkpšovania motorických zručností. Po rozbehnuti činnosti CVČ plárnijeme
s uvedenou činnosťou od školského roku 2023/2024.

6. Zapojit‘ mládež od 15 do 30 rokov plánujeme kontinuálne až po udelení súhlasu
so zaradením do siete škál a financovania zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.
K uvedenému už holo realizované rokovanie na póde Žilinského samosprávneho kraja
s vedúcou odboru školstva a športu paní Mgr. Jankou Škotovou.

7. Výchovným jazykom v CVČ KFA je slovenský jazyk. V pipade ak bude záujem zo
strany rodičov o vedenie krúžkovej činiiosti v cudzom jazyku napr. anglickom je CVČ
KFA schopné zabezpečiť vedenie vybraných krúžkov v anglickom jazyku.

8. Príležitostná záujmová činnosť bude realizovaná formou zabezpečenia jednodennej
poprípade viac dennej pohybovej prípravy deti zo škál z celého Slovenska, ktoré sa
nachádzajú v okotí Liptovského Mikuláša v školách v prirode podl‘a požiadaviek
jednotlivých škál. Do dnešnej doby sme realizovali už 53 takýchto akcií

S pozdravom

Mgr. Juraj Sabol

štatutór: Mgr. Juraj SABOL -‘-421 907 919053 juraj.sabol@kidsfunacademy.sk IČO: 50902946

KID$FI

-

cbeians!<e združenie
IČO: 509026 DIČ: 212027

l(ukučinu,a 19116031 Dl L.
www.kdEfunatad

www.kidsfunacederny.sk č. účtu: SK291 1110000001436776007 DIČ: 202050902946



Centrum vol‘ného času Kids Fun Academy
Nová 4432/8, 031 OJ. Liptovský Mikuláš

Plán práce CVČ KFA
na školský rok 2021/2022

Vypracoval Ing. Jarfslav GRANTNER
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1. Hlavné cide a úlohy v školskoni roku 2021/2022

Čhmosť Centra vol‘ného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR Č. 245/2008 Z.z. z

22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z vyhlášky MŠ SR Č.306/2009 Z.z. o školskom

klube deU, školskom stredisku záujmovej činnosti, súkromného centra vol‘ného Času, školskom

hospodárstve a stredisku odbornej praxe akc aj z aktuálnych pedagogicko — organizačných pokynov

pre školy a školské zariadenia pre školský rok 2021/2022. V ich zrnysle sa CVČ posudzujú ako jeden

z črniieI‘uv realizácie štátnej starostlivosti.

Centrum voľného času Kids Fun Academy (d‘alej len CVČ KPA) bude usrnerňovať rozvoj

záujmov detí a ostatných zúčastnených osób, utvárať podmienky ria rozvíjanie a zdokonal‘ovanie ich

praktických pohybových zručnosti, podiel‘at‘ sa na formovaní návykov, užitočného využívania ck

voľného času a zabezpečovať všetky akcie usporiadaně pre členov aj nečlenov CVČ KPA.

Centrum vol‘ného času Kids Fun Academy bude poskytovat‘ rnetodickú a odbornú pomoc

v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase, školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam

vvkonávajúcim činnosť zameranú na prácu s deťmi, d‘atšim právnickým osobám. alebo fyzickým

osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Ciel‘om činnosti CVČ KPA je vytvoriť podmienky, priestory a možnosti na plnohodnotné

trávenie voľného času hlavne pre deLl, rozvíjanie leh talentov, pestovanie návykov v obtasti pohybovej

gramotností.

Centrum vot‘ného času Kids Fun Academy dáva možnosť získavať nové zručností,

skúsenosti a zdokonaVovat‘ sa v športe, či aktívnom oddychu.

Poslaním CVČ KPA je rozvíjať a kultivovať osobnost‘ človeka, učit‘ sa a pracovat‘ v skupme

a preberať na seba zodpovednosť.

Centrum vol‘ného času Kids Fun Academy ponúka na výber aktivity v oblasti športu tak, aby

si každý či užjc to dieťa alebo dospelý mohol vybrať a zaoojiť sado akejkoľvek činnosti záujmového

útvaru. Takto chce CVČ KPA bojovať proti pasivit; nude ajej následkom.

V školskom roku 20fl/2022 sú ciele a hlavné úlohy stanovené pre CVČ KPA nastedovne;

V k[ásť dóraz na prevenciu a ochranu deU a mládeže pred sociáLno-patologickými javrni,

V vytvárat‘ pradpoktady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú

probtematikou trávenia volného času detí a mládeže,

V poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou na škotách a
vN

školských zariadeniach, občianskym združeniarn a športovým klubom, ktoré pracujú s deť a

mládežou a taktiež ďa[ším fyzickým a právnickým osobám, ktoré o takúto pomoc p aL

L R \‚‚ .
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V vytvárať podrnienky, zabezpečovať a orgarňzovať športovú a rekreačnú činnosť v priebehu
celého kalendárneho roka,

V vytvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických pohybových zručností,
V zhrornažďovaf základné informácie v oblasti volno časových aktivít a poskytovaf ich celej

členskej základní CVČ KFA,
V venovať zvýšenú pozornost‘ talentovaným deťom,
V v príležitostnej záujmovej činnosti sa zameriavať na podujatia, ktové sa dajú organizovať v

priestoroch CVČ KPA, alebo spolupracovať s mými subjektmi pracujúcimi s deťmi a mládežou
a taktiež využívaf sponzoi-skú pomoc.

V dósíedne zabezpečovat‘, spracovávat‘ a archivovat‘ dokurnentáciu CVČ KPA podl‘a platných
nariadení vlády a platnej legislativy.

Člen sa dobrovolným prihlásením za člena záujmového útvaru cvČ KFA (odovzdaním riadne
vyplnenej prihlášky a uhradenfm členského poplatku) zavazuje riadne dochádzať na záuimovú čiwrnsť.
Je povinný riadif sa pokynrni pedagogického pracovníka, externého pracovníka a školským
poriadkom.

2. Organizačná štruktúra a personáhie obsadenie cvč KFA

2.1. Organizačná šírzikíúru

Centrum vol‘nébo času KPA sa delf na

a) úsek pedagogicko — manažérsky

b) úsek hospodársko - prevádzkový

Hlavnou úlohou pedagogicko — rnanažérskeho úseku je zabezpečenie výchovno vzdelávacej
činnosti cvČ KFA, vedenie predpfsanej dokurnentácie a organizácia práce. Pri svojej činnosLi využíva
platné metodické a didaktické poznatky výchovného procesu. Úsek zabezpečuje aj samotnú kontrolnú
činnosť.

Pedagogicko — manažérsky úsek tvoria:

- riaditet‘ CVČ KFA,

vychovávatel‘ — zástupca riaditel‘a,

vyehovávatelia,

Bližšie k- Vrn k Vám BHžio [ \1án BJžšie k Vám Bíiži k Vám BIižše k Vám B[íži.



- externí vedúci záumových krúžkov.

u:chou hospodársko - prevádzkového úseku je zabezpečit‘ všetky hospdársko — prevádzkové, personálne

a mzdové náležitosti centra. Ďalej sa podieFa na zabezpečeni bežných úloh v súlade s prevádzkovýrn poriadkom

CVČ KFA.

Hospodársko — pľevádzkový úsek tvoria:

- r[adi(el‘ CVC.

- mzdová účtovníčka,

- adrninistratívny pracovník.

- upratovačka.

Činnosť CVČ KFA budeme organizovať po zaradení do akte škól v priestoroch na LIlici Nová

443212, 0310! Liptovský Mikuláš. Zabezpečenie pravidelnej záujmovej činnosti bude realizované

na ihriskách MFK Tatran Liptovský Mikuláš, l‘adovej ploche JL Arény. Ďalej budú využívané

priestory lyžiarskeho areálu v 7ávažnej Porube, lezecká stena na rnestskej plavárni, bazén na plavárni

v Liptovskom Mikuláši, ako aj telocvične na základných školách podFa náomných zrnlúv.

2.2 Person dme obsadenie

Na zabezpečenie chodu CVČ a plnenie stanovených ciel‘ov a úloh je vytvorená organizačná štruktúra

/príloha 2/a tvoriaju;

riaditel‘,

- vychovávatelia,

- mzdová účtovnčka,

- adíninistratívny pracovník,

- upratovačka,

- vedúci záujmových útvarov na dohodu o pacovnej činnosti popr. dobovoľní vedúci záujmových

útvaíov.

3. Výchovno-vzdelávacia činnosť

3.]. Pravidelná z.áujinová činnost‘

V roku 2021/2022 vytvorírne podmienky pre prácu v 26 záujmovýeh útvaroch. koré budú viesť

interní zarnestnanw a externí zamestnanci (zamestnaní na dohodu o pracovnej

L F;ž:ci Bižš.t: !ý \;«:B \Ĺtj;, t!ki:



brigádnickej práci študentov). Činnost‘ sa začne 2.9.202 informačnými stretnutiami, kde sa dohodne

presný čas stuetávanta.

Pravidelná krúžkové činnosťje vedená v oblasti telovýchovy a športu.

3.2. Prüežitostná záujmová činnost‘

Prí[ežitostná záujmová činnosť bude v cvČ KFA vykonávaná v priebehu celého ško!ského roka

podl‘a aktuálnych potrieb a záujmu o pohybové aktivity v oblasli telovýchovy a športu. Príležitosrná

záujmová činnosť bude vedená formou zabezpečenia jednodennej poprípade viac dennej pohybovej

prípravy deU zo škál z celého Siovenska, ktoré sa nacbádzajú v okolí Liptovského Mikuláša v školách

v prírode a podľa požiadaviek jednotlivých škál.

3.3. Prázdninová činnost‘

Prázdninová činnosf bude pokračovaním celoročnej práce v cvČ KPA prostrednfctvorn letných

táborov. Táto aktivitaje určená pre široký okruh deí a mládeže. V priebehu prípravy bude spracovaný

samostatný plán vykonania letného tábora.

3.4. Organizovanie voľnočasový cli aktivit

Centrum voľného času KFA ptánuje v priebehu školského roka organizovať aj aktivity so

zamerarifm na pohybové aktivity na ktorých sa budú mácť zúčastňovat‘ detí a mé osoby, ktoré

nenavštevujú CVČ.

4. Organizácia školského roka 2019/2020

V súlade so Zákonorn č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a

dop]není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a MŠVVaŠ SR schválenou organizáciou

školského roku 2021/2022, Centrum volného času KRk, Nová 4432/8 v Liptovskoni Mikuláši

svoju činnosť v školskom roku 2021/2022 organizuje nasledovne:
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a) začiatok školského roka

b) začiatok výchovnej činnosti

c) koniec výchovnej činnosti v I. polroku šk. roka

d) začiatok výchovnej činnosti v 2. polroku šk. roka

e) príprava výchovnej činnosti a dokurnentácie

O činnost‘ v čase jesenných prázdnin

g) činnosť V čase vianočných prázdnin

činnosf v čase polročných prázdnin

ch ) činnosť v čase jarných prázdnin

i) činnosť v čase veľkonočných prázdnin

j) ukoněenie výchovnej činnosti

k) činnosť v čase letných prázdnin v rozpätí

19. 2021

od 2.9.2021

31.1. 2022

1.2. 2022

do 4,9.2021

od 28.10. 202) do 29.10.2021

od 23.12. 2021 do 07.01.2022

4.2. 2020

od 7.3.2022 do 11.3.2020

14.4. 2022 a 19.4.2022

do 30.06. 2022

od 4.7.2022 do 12.8.2022

Organizácia školského roka 2021/2022 nadväzuje na personálne obsadenie centra, ktoré je

závislé od rozpočtu schváleného zriaďovateľorn centra na kalendárne roky 2021 a 2022, Školského

poriadku CVČ, ako aj na ďalšie vnútorné dokumenty Centra vol‘ného času KPA.

5. Riadiaca a kontrolná činuosť, vzdelávanie zamestnaiicov

Riadiacu a kontrolnů činnost‘ v centre vol‘ného času zabezpečuje riaditel‘ a vychovávatel‘ —

zástupca riaditeľa v rozsahu svojej právonooci na základe poverenia v zmysle Zákonníka práce, zákona

Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnorn záujnie v znení neskorších predpisov a vnútorných

dokurnentov cvČ. Riadiaca a kontrolná činnosť vychádza aj z Pedagogicko-organizačných pokynov

MŠVVaŠ SR a Liptovský Mikuláš pre školy a školské zariadenia na školský rok 202 b‘2022 s dóiazom

na:

- pracovnú disciplínu, plnenie výchovného programu centra, ptnenie pracovného úväzku

vychovávate l‘ov,

kontrolnú a hospitačnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese, v rámci kontrolnej

venovať systernatickú pozornost‘ organizácii a výkonu pravidelnej záujmovej činnosti záu

útvarov podľa rozvrhu týždennej Činnosti,

zamerat‘ pozornosť na aktuálne a pravidelné vedenie Ériednych knih,

zvyšovanie odbornej a pedagogickej úrovne zamestnancov,

činnosti

jmových
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- zvyšovanie právneho vedomia a poznatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- reatizáciu vzdelávania sa pedagogických a nepedagogických zamestnancov v sú!ade s plánem

kontinuátneho vzdetávania na prísušný škotský rok a bľať ho ako súčasť kariémeho rastu, $ ciet‘om

zvyšovania kvatity výchovy a vzdelávania.

6. Hospodárenie, správa majetku, BOZP a PO

Centrum voFného času KPA je rozpočtová organizácia mesta Liptovský Mikuláš.

Hospodárenie s flnančnými prostriedkami jev zmysle platnej legislativy a správou majetku zariadenia.

Hlavné úlohy v oblasti hospodárenia:

- zabezpečíť racionálne rozdetenie, využívanie a kontrolu využívania finančných prostriedkov

v zrnyste platnej legislatívy,

- zabezpečit‘ kontrolu hospodárenia s majetkom centra, kontrolu hospodáreiia s prostriedkarni

získanými od zákonných zástupcova ostatných osób,

- uskutočnif pravidetnú inventarizáciu a vyradenie majetku,

zabezpečit‘ revízie a v prípade potreby aj opravy elektrického zariadenia, funkčných hasiacich

prístrojuv a hydrantov,

- uzavrieť zmluvy o hmotnej zodpovednosti zamestnancov centra.

Vo všetkých priestoroch centra platí zákaz fajčenia, čím je zabezpečené dodržiavanie Zákona

č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov vznení neskorších predpisov. Tiež platí zákaz požívar.ia

tabakových tátok, toxických látok a alkoholických nápojov ve všetkých priestoroch centra. Deti a ďalší

účastníci záujínovej činnosti sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri činnosti v záujmových

útvaroch na začiatku školského roka, taktiež pred hromadnými podujatiami !turnaje, súfaže a pod.!.

Vychovávatelia sa zúčastňujú pravidelných škokní pre zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práci a požiarnej ochrany.

Centrum vol‘ného času ako prevádzkovateľ zariadenia nemá vypracovaný plán opatrení formou

Požiarno- evakuačnéhc plánu a Požiamo-poplachových smerníc prč prípad mimoriadnych udažosti

a havárií. Vyššie uvedené plány vypracováva prenajímatel‘ priestorov aje za ich vypracovanie

zodpovedný
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7. Záverečné ustanovenia

Plán práce a organizácia školského roku sú spracované so zreteForn na personátne, priestorové
a maeríálne podmientcy centra.

Ptán práce a organizácia ško[ského roka je otvorený materiál, jeho obsah sa může upravíť na
základe aktuálnych potrieb centra a požiadaviek zriad‘ovateľa.

Plán práce a organizácia školského roka na školský rok 2021/2022 spolu s prílohami je povinný

poznať a rešpektovať každý zamestnanec centra.

Tento Plán práce a orgar1izácia školského roka na školský rok 202 1/2022 nadobúda účinnost‘
dňa 2. septernbra 2021.

Liptovský Mikuláš 2. septembra 2021

Prílohy:

Ing. Jaroslav GRANINER

riadi(eľ CVČ KFA

Príloba 1: Prehľad pravideinej záujmovej činnosti na škotský rok 202 t/2022

Príloha 2; Organizačná štruktúra a personálne obsadenie CVČ KFA

Príloha 3: Plán lctnej činnosti /bude spracovaný v mesiaci apríl 2022/

Príloha 4: Ročný plán práce CVČ KFA
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Príloha I

Prehľad pravidelnej záujrnovej činnosti CVČ KFA v školskom roku 2021/2022

Záujmový útvar

Základy zjazd. lyžovania do 8 rokov
Zjazdové tyžovanie nad 8 rokov
Základy bežeckého lyžovania
Všeobecná gymnastika - mini gymnastika

Všeobecná gymnastika nad 8 rokov
Všeobecná atletika - mini atletika
Všeobecná atletika nad 8 rokov

Základy horolezectva
Kickbox

Štatistická ob]asť

(šta(istika MŠVVŠ SR 15-
Tematická oblasť

výchovy

Americký futbal
Stolný tenis
Všeobecná pohybová príprava do II
rokov
Pohybové hry I do 8 rokov
Pohybové hry LI nad 8 rckov
Futba] - všeobecná futbaová ríprava
do 11 rokov ‚Lopta a JR
Hokej - všeobecná hokejová príprava
do 10 rokov „Hokejka a JR

Telovýchova a šport Telesná a športová
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Prílolia 2

Organizačná štruktúra a personálne obsadenie CVČ KFA

Riaditel‘ CVČ
Ing. Jaroslav GR4NTNER

Úsek pedagogicko - manažérsky Úsek hospodá;sko -prevádzkoi‘ý

Mzdová účtovuičkaVychovávatel‘ — zástupca riaditcPa
Mgr. Juraj SABOL

Vychovávatel‘

Vychovávatel‘

Vychovávatel‘

Externí vedúci

záujmovýcli krúžkov

Administratívny pracovník

UprHtovačka
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Příloha 4

Ročný plán práce cvč KFA na školský rok 2019/2020

sepžernber:

dátum

2.- 13.9.2021

2.9.2021

14.9.202 1

27.9.2021

činnosť

prihlasovanie žiakov na krúžky

poučenie o BOZP a PO

pracovná porada s vedúcizni ZÚ

pracovná porada s vedúcimi ZÚ

zodpovedný

podl‘a rozvrhu

vščtci

Grantner

Grantner

novem ber:

5.11.2021

29.11.202 1

decembe,‘:

13. 12 .2 021

10.12.2021

20.12.2021

23,12 -7.1.2022

Jan uá,‘:

7. .2022

24. I -3 LI .2022

otvorenie záujnlovej činnosti

pracovná porada s vedúcinii ZÚ

pracovná porada s MFK Tatran

pracovná porada s l-Iokejové talenty [M

jesenné prázdniny

pracovná porada s vedúcimi zťi

kontrola triednych knih

pracovoá porada s vedúcirni ZÚ

Mikuláš s KFA

inventarizáca materiálu

vianočné prázdniny

pracovoá porada s vedúcirni ZÚ

kontrola TK a uzavretie prvého polroka

vdúci ZÚ

Grantner

Sabo!

Sabo L

Grantner

Graotner

Grantner

Sa bol

Sabol

Grantner

Grantner

október:

4.10.2021

11.10.2021

12.10.2021

13.10.2021

28-29.10.2021
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február:

4.2.2022 po!ročné prázdniny

21.2.2022 pracovná porada s vedúcinii Zlí Grantner

25.2-282.2022 Jarně prázdniny

mu,ee

I 7.3.-2!.3.2022 Velkonočně prázdn[ny

22.3. 2022 pracovná porada s vedúcimi Zlí Grantner

22.3,2022 pracovně porada s MPK Tatran Sabo!

23.3,2022 pracovná porada s Hokejově talenty LM Sabol

aprU

25.4.2022 pracovná porada s vedúcimi Zlí Grantner

26.4.2022 pracovná porada k Letným táborem Sabo!

27.4.2022 kontrola triednych kníh Grantner

máj

23.5.2022 pracovně porada s vedúcirni ZÚ Grantner

30.5.2022 pracovně porada k Letným táborem Sabo!

ján

27.6. - 30.6. 2022 kontrola TK a uzavretie prvého po!roka Grantner

29.6.2022 ukončenie záujmovej činnosti ± porada Sabo!

30.6.2022 Tearn bui!ding Sabo!
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KIDS -UN ACADEMY

Občianskeho združenia KIDS FUN ACADEMY,

Kukučinová 19/16, Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši 1.1.2021 štatutár Mgr. Juraj Sabol

štatutár: Mgr. Juraj SABOLO +421 907 919053 I juräj.sabcIkidsfunacademy.sk Ičo: 50902946

www.kidsfunacaderuy.skI č. účtu: 8K29111100000014367760071 DIČ: 210527453



(J KIDS FUN ACADEMY

‚
‚ . ‚

1. Uvodne informacie

Občianske združenie Kids Fun Academy, o.z. boZo zaregistrované na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19.5.2017 pod číslom spisu Ws! 1-
900 /90 — 51261.

Poslaním občianskeho združenia je rozvoj pohybovej gramotnosti u detí.
Výchovný program KFA určuje konkrétne ciele vzdelávania, formu, tematické

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

personálne zabezpečenie, materiálno — technické a priestorové podmienky,

podmieriky na zaistenie BOZP, vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí,

vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov KFA, požiadavky na

d‘alšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, výchovné štandardy

a výchovné osnovy.

Podmienky vzniku upravuje a právne postavenie občianskeho združenia

upravuje zákon 83 / 1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov.

Činnost‘ občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné na stránke

občianskeho združenia www.kidsfunacademy.sk.

štatutár: Mgr. Juraj SABOI..I +421 907 919053 juraj.saboIkidsfunacademy.sk ičo: 50902946

www.kidsfunacademy.skl č. účtu: SK2911110OO00O1436776OO7 DIČ: 210527453



KIDS FUN ACADEMY
2.Aktivita občianskeho združenia od 19.5.2017:

I Začiatok September 2017

»školský rok 2017/2018

I - Malerská Škola, 5-Základné Školy / knžková činnosť Í.

Zaregistrovaných 70 detí.

Škola v prírode / Education Oame — pro Školy z mých okresov ubytované na Liptove 3 Školy!.

Tábor KFA /jůl /

Open Tréning I - Liptov Aréna November 2017.

/ 3, hodinový program zdarma pre vŠetky deU a rodičnv z mesta a okresu LM ‚cca 100 delt prišlo.

Open Tréníng II-- Liptov Aréna — Marec 2018.

/3. hodinový program zdarma pro všetky deU a rodičův z mesta a okresu LM J cca 120 deU priŠlo.

I do mesiaca .Január - Apríl pro deti registrované v KFA / korčuľovanie zdarma -vikend L

2)školský rok 2018 / 2019

3 - Materská Škola, 5-Základné Školy! krúžková činnosti.

Zaregistrovaných 95 deti.

Škola v prírode / Education Ganie -- pro Školy z mých okresov ubytované na Liptove 5 tkal/.

Tábor KFA / Júl, Augusti.

Open Tréning — Letná Záhrada Máj 2019, každé diora odmeneně medailou za realizáciu aktivity.

/ 3. hodinový program zdanna pro vIolky deu a rodičova mesta a okresu LM ‘ cca 160 deti priŠlo.

I x do mesiaca .Január — Apríl pro deti registrované v KFA I korčul‘ovanie zdarma-víkend!

do nsesiaca Október— Dooember pro deu registrované v KFA/ plávanie zdanna -víkend!

3)školský rok 2019 / 2020

14- Matenká Škola, 3-Základné Školy / krúžková činnosti.

Zaregistrovaných 262 deti.

August 2019 prevzali sme zodpovednost‘ za Pripravky MFK Tatran LM ‚ personálne, odborne I.

Škola v prírode! Education Ganse — pre Školy z mých okresov ubytované na Liptove IQ ŠkóI!.

Tábor KFA! Júl, August/.

I do mesiaca Qktóber — Dccember pro deti registrované v KrA ‘ plávanie zdarma -víkend!

-
;

----.
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štatutár: Mgr. Juraj SABOLI ÷421 907 919053 juraj.saboIkidsfunacademy.sk ičo: 50902946

wwwi<idsfunacademy.skl č. účtu: SK2911110000001436776007 DIČ: 210527453



KIDS FUN ACADEMY

S pozdravom

Mgr. Juraj SABOL
štatutár

KID NACADEMY
Ůl skszdruženl.

iČ :5090 601č:210527453

štatutór: Mgr. Juraj SABOLI +421 907 919053 jura].saboUkidsfunacademy.sk ičo: 50902946

www.kidsfunacademy.sk Č. účtu: SK291 Iii 00000014367760071 DIČ: 210527453



KIDSFUNACADEMY

Príloha či

občanske zciruženie
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štatutár: Mgr. Juraj SABOLI +421 907 919053 juraj.saboIkdsfunacademy.sk ičo: 50902946

www.kidsfunacaderny.skj Č. účtu: SK2911110000001436776007j DIČ: 210527453

H

\.;‚ ti.\J; L

H ‘st

I
si

a

‚L

Y!““ 1:

—r.nyi



KIDSFUNACADEMY občianske združenie

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

www.kidsfunacademy.skl Č. účtu: SK29l111OO000014367760O7 DIČ: 210527453
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KIDSFUNACADEMY občianske združenie
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