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Identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia: Centrum voľného času PRIMA 

Sídlo: Ul. SNP 39, Krompachy 

IČO: 35556293 

DIČ: 2021650741 

OKEČ: 80429 – ďalšie vzdelávanie 

  

Telefonický kontakt: 053/4472956 

Mail: cvcprima@gmail.com 

Forma: Rozpočtová organizácia mesta Krompachy so  

subjektivitou od 01.01.2004 

  

Zriaďovateľ: Mesto Krompachy 

Riaditeľka: PaedDr. Slávka Šmidová 
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Všeobecné ustanovenia 

Uvedený dokument je vypracovaný na základe : zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky Ministerstva školstva SR 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku 

záujmovej činnosti, centre voľného času a stredisku odbornej praxi... 

 

I. 

Zameranosť CVČ PRIMA 

 

Poslaním CVČ je motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti 

zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí, s 

profesionálnym zázemím.  

Centrum voľného času   je otvoreným zariadením pre deti, žiakov, študentov a dospelých 

občanov od 5 - 30 rokov so zameraním na záujmové vzdelávanie, príležitostnú , prázdninovú 

činnosť s celoročnou prevádzkou. CVČ pracuje celoročne so svojimi členmi prakticky vo 

všetkých formách činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokynmi a 

ďalšími dokumentmi  (plán činnosti, kalendárny plán podujatí a pod.).  

Intenzívnejšie ako v minulosti sa zameriavame na stále sa meniace potreby a priania našich 

členov a spoločnosti a tieto činnosti zaisťujeme prostredníctvom svojich profesionálnych 

pracovníkov, vrátane externých pracovníkov. CVČ spolupracuje so školami v meste a v 

spádovej oblasti, ďalej s miestnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami a tiež s 

organizáciami s podobným zameraním.  

Zosúladením činnosti jednotlivých oblasti CVČ vytvoríme priestor pre prácu s deťmi a 

mládežou vo veku od 5 -30 rokov, so zameraním na rozvoj osobnosti mladého človeka s 

dôrazom na rozšírenie vedomosti, zlepšenie zručnosti, vytváranie postojov. Budeme sa 

orientovať na pomoc pri orientácií sa na budúce povolanie, naštartovanie kariérneho 

poradenstva, vytvorenie priestoru pre kluby. 

  

 

 

 

 



 

Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, 053 42 Krompachy 

 

 

Činnosť CVČ PRIMA bude orientovaná na:  

 aktívne formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, úradom práce a OZ  

 poskytovanie priestoru, poradenstva a pomoci deťom a mládeži vo voľnom čase,  

 vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú 

problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania 

dokumentu Koncepcia rozvoja práce s deťmi a mládežou. 

 realizáciu programov a projektov orientovaných na kyberšikanu, prevenciu a ochranu 

detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,  

 neformálne vzdelávanie detí a mládeže, podpora rozvoja získavania zručnosti v 

činnosti, ktorú si samotní účastníci pripravia, zrealizujú a zhodnotia. 

 prezentáciu činnosti CVČ na verejnosti, zverejňovaním informácií na Webe, Facebooku 

 Činnosť CVČ PRIMA  bude prebiehať vo vlastnom zariadení, v prenajatých priestoroch 

telocviční (ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ, Maurerova) , Stolno – tenisová herňa, priestory ZUŠ. 

 

Aktivity budú zabezpečované prostredníctvom:  

 pravidelnej záujmovej činnosti (krúžky, kluby), 

 príležitostnej záujmovej činnosti (súťaže, olympiády, stretnutia, besedy, rozhovory, 

kvízy,  

            a iné aktivity), 

 činnosti zabezpečovanej v čase prázdnin (tábory, sústredenia, exkurzie, výcviky, 

výlety, stretnutia) 

  práce s dobrovoľníkmi v rámci Európskeho zboru solidarity a dobrovoľníckych aktivít 

CVČ, 

  poradenskej činnosti a pomoci rodičom a deťom pri výbere a realizácií záujmovej 

činnosti, 

  spolupráce, spolupodieľaní sa na miestnych aktivitách s ďalšími organizáciami a 

inštitúciami v oblasti výchovy, vzdelávania, etiky, kultúry, športu a iných činnosti, 
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Finančné prostriedky pre činnosť zariadenia sú rozpočtované Mestom Krompachy. Ďalšie 

zdroje získame prostredníctvom sponzorov, poplatkov od účastníkov aktivít, grantov a 

programov, ktoré podporujú aktivity pre deti a mládež. Pozornosť a podporu budeme venovať 

rizikovým skupinám deti a mládeže vo veku 15 -30 rokov. Budeme sa snažiť obnoviť činnosť 

klubu mladých s cieľom, podchytiť, čo najväčší počet mladých ľudí na aktívnu participáciu deti 

a mládeže na lokálnej úrovni. Vytvoríme priestor pre spoluprácu so seniormi – odborné 

školenia v oblasti ITK, práce s PC, ako aj mladým mamičkám. 

 

Cieľové skupiny realizácie výchovno-vzdelávacích cieľov: 

Najširšou cieľovou skupinou pri súčasnej činnosti CVČ PRIMA v Krompachoch sú žiaci 

ZŠ, SŠ, ŠZŠ, MŠ zapojených do   pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. Podľa 

stanovených cieľov je potrebné zamerať činnosť CVČ na širokospektrálny záber detí, 

mládeže a priaznivcov aktivít pre voľný čas. Nutnosťou je vytvoriť priestor pre: 

 deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia 

minoritné skupiny mladých 

 nadané deti 

 deti so zdravotným postihnutím 

  rodičov detí a mládeže, rodinných príslušníkov (vytváranie trvalých základov pre 

rozvoj osobnosti dieťaťa, formou spolupodieľania na aktívnom využívaní voľného 

času - tzv. rodinné prostredie)  
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II. 

Plnenie cieľov CVČ 

K naplneniu uvedených cieľov je potrebné sa zamerať na :   

Pravidelnú záujmovú činnosť, kde neustálym posilňovaním cieľavedomosti vo výbere detí i 

vo vlastnom výchovno-vzdelávacom pôsobení dosiahnuť vysoký stupeň stability záujmových 

útvarov a  

dobrou úrovňou činnosti ich dostať do povedomia  verejnosti. Sústrediť sa predovšetkým na 

zriaďovanie takých záujmových útvarov, ktoré sa  na školách zatiaľ nevyskytujú vôbec, alebo 

len v nedostatočnom množstve. Viac pozornosti venovať talentovaným deťom. Pri oddeleniach 

zriaďovať kluby združujúce záujemcov o určitý druh činnosti bez rozdielu veku a pohlavia.  

Príležitostnú záujmovú činnosť, v ktorej budeme naďalej posilňovať systémový prístup 

z hľadiska záujmov detí a mládeže, vekových kategórií a teritoriálneho členenia. Podujatiami 

nadväzovať na vyučovací proces jednotlivých predmetov, ako aj prispievať k protidrogovej 

prevencii.  

 Environmentálnou výchovou pestovať u detí a mládeže uvedomelý a zodpovedný vzťah 

k životnému prostrediu, ekológii , jej tradíciám a napredovaniu.  

 Rozvíjať na školách dopravnú výchovu.  

 Snažiť sa viesť deti k láske k vlasti, k rodnej reči, k literatúre. 

  Uchovať u detí a mládeži ľudové tradície, rozvíjať vzťah k estetickému cíteniu, 

umeniu, kultúre. 

 Telesnú výchovu a šport dostať do denného režimu čo najväčšieho počtu detí a mládeže.  

Prázdninovú činnosť, v ktorej sa orientovať na pokračovanie, resp. vyvrcholenie / letné 

prázdniny/ činnosti záujmovej práce, organizovanie prímestských táborov zamestnaných 

rodičov .Zameriavať sa na prázdninovú činnosť aj mimo hlavných prázdnin, t. j. jarné 

prázdniny, veľkonočné prázdniny, polročné, jesenné prázdniny. Počas týchto prázdnin 

organizovať jednorazové podujatia.  
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Finančné prostriedky pre činnosť zariadenia sú rozpočtované Mestom Krompachy. Ďalšie 

zdroje získame prostredníctvom sponzorov, poplatkov od účastníkov aktivít, grantov, 

programov a projektov ktoré podporujú aktivity pre deti a mládež. 

 

 

III. 

Hlavné úlohy CVČ 

1. Zabezpečiť aktívny oddych a rekreačnú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase, 

organizovať ich výchovu a vzdelanie, spolupracovať pritom s inými zariadeniami a 

občianskymi združeniami.  

2. Výchovno - vzdelávaciu prácu organizovať na báze uspokojovania /ale aj pozitívneho 

ovplyvňovania/ záujmov detí, usilovať o užšie prepojenie mimoškolskej výchovy 

s vyučovacím procesom. 

3. Vytvárať také podmienky pre deti, aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie a talent. 

4. Vo výchovno - vzdelávacej práci využívať významné výročia našej novodobej histórie. 

5. Zvýšenú pozornosť venovať etickej výchove, formovaním estetického cítenia a 

rozvíjaním telesnej zdatnosti detí a mládeže. Usilovať sa o paralyzovanie nežiadúcich 

spoločenských javov - hlavne drogy a kriminalitu mládeže. 

6. V oblasti prevencie sociálnej patológie informovať o možnostiach účinnej prevencie 

a pomoci, ako aj v preventívnych a poradenských zariadeniach, v rámci boja proti  

 

Akruálne úlohy  

 Zrealizovať  aktivity, ktoré vyplývajú z /Národného programu prevencie obezity. 

Vymedzíme priestory na propagáciu zdravého životného štýlu,  prednášky a tvorivé 

aktivity, aj za účasti lekárov a zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

 realizovať podujatia zamerané na aktualizáciu Národného programu boja proti drogám, 

Národného programu zdravia a iných preventívno - výchovných programov (sexuálna, 
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rodinná výchova, environmentálna výchova), využívať tieto programy v 

pravidelnej činnosti 

 zabezpečovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre osoby so zdrav. 

Postihnutím 

 zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev div. predstavení s tematikou 

ľudských práv 

 v rámci možností CVČ a podľa požiadavky, venovať integrácii handicapovaných detí a 

mládeže medzi ostatnú populáciu v podmienkach pravidelnej a príležitostnej záujmovej 

činnosti zariadenia 

 posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a 

programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci činností školského 

zariadenia zapájať sa do kampaní: „Odstráň obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“, 

 zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a 

športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v prírode 

 Zrealizovať  aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  a 

posilnime výchovu detí  k zdravému životnému štýlu 

 V spolupráci  so školami realizovať workshopy orientované na technickú zručnosť. 

 zabezpečovať vyhovujúce materiálno-technické vybavenie a podmienky pre činnosť 

CVČ,   ZÚ, účelne a racionálne využívať finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti 

ZÚ v CVČ 

 využívať inovácie v edukácii, netradičné metódy a formy práce s deťmi a mládežou v 

pravidelnej, ale aj v príležitostnej záujm. činnosti, preferovať zážitkové formy práce 

s deťmi 

 zabezpečiť kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti v záujmových útvaroch 

zariadenia a prostredníctvom nej zvyšovať naplnenosť jednotlivých ZÚ 

 prostredníctvom kvalitnej záujmovej činnosti získavať deti a žiakov z málo podnetného 

rodinného prostredia pre činnosť v CVČ 

 sledovať organizačné a metodické informácie IUVENTY, Šikana na školách a 

AMAVET 
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IV.  

Úlohy pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti pre  jednotlivé oblasti 

 

Oblasť kultúry a umenia 

Činnosť v tejto oblasti  zamerať na 

 Pripraviť vystúpenie a kultúrny program na záver školského roka a to záujmové útvary  

tanečný  

 Vytvoriť a nacvičiť choreografiu v tanečných   folklórnych  ZÚ   s možnosťou 

prezentácie  na verejnosti 

 Ponúknuť vystúpenia na celoškolských alebo triednych rodičovských združeniach 

 Zhotoviť priania ku sviatkom: ZÚ – kreativ, fotografický, Mladý youtuber 

 Prezentácia CVČ na verejnosti  podľa príležitostí a požiadaviek mesta                                                                              

 

Zodpovedný: vedúci jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok                                                                                

Oblasť pedagogiky voľného času 

Činnosť v tejto oblasti  zamerať na 

 koordinácia podujatí CVČ interných aj externých vedúcich ZÚ, spracovanie  

kalendára podujatí na aktuálny školský rok  

 pravidelné spracovávanie plánu podujatí na jednotlivé mesiace na základe návrhov 

jednotlivých pracovníkov 

 metodická a iná pomoc pre externých vedúcich záujmových útvarov 

                  

                                                                                Zodpovedný: vedúci jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok 

Oblasť vedy a techniky     

Činnosť v tejto oblasti  zamerať na 

 využitie počítačovej techniky  pre deti a mládež zo sociálne slabého prostredia 

 aktualizácia webovej stránky CVČ 

 inovácia a aktualizácia Stránky na Facebooku  

   zabezpečiť ochranu detí a mládeže pri aktívnom používaní internetu 



 

Centrum voľného času PRIMA, SNP 39, 053 42 Krompachy 

   Individuálne zvyšovať IKT zručnosti pedagogických pracovníkov                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Zodpovedný: vedúci jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok 

Oblasť prírodných vied 

Činnosť oddelenia zamerať na: 

 environmentálnu výchovu , výchovu k zdravému životnému prostrediu a štýlu 

 zabezpečenie  spolupráce v oblasti environmentálnej výchovy s jednotlivými ZŠ 

v meste 

 realizovať prostredníctvom rôznych aktivít vychádzky do blízkeho prírodného 

prostredia 

 využívanie najnovších poznatky na propagáciu myšlienky ochrany životného prostredia 

 zapájanie sa do vyhlasovaných kampaní v tejto problematike  

                                                                                Zodpovedný: vedúci jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok 

 

Oblasť turistiky a branných športov 

    Činnosť  zamerať na  

 rozvíjanie turistických podujatí v meste Krompachy 

 participovať pri organizácii a realizácií turistických a branných  podujatí mesta 

  vyhľadávanie ďalších možnosti pre aktívne trávenie voľného času v oblasti turistiky 

a branných športov 

 Propagáciu a zapájanie čo najvyššiemu počtu detí v rámci pravidelnej a príležitostnej 

činnosti do rôznych oblastí  športov za účelom presadzovania zdravého životného štýlu  

  Zodpovedný: vedúci jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok 

 

Oblasť telesnej výchovy a športu 

Činnosť oddelenia zamerať na: 

 aktívnu a príťažlivú činnosť v jednotlivých ZÚ s cieľom získať a udržať si čo najvyšší 

počet detí v ZÚ 

 organizovať turnaje a súťaže v rámci jednotlivých základných škôl v rovnakých 

druhoch športu 
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  navádzať na efektívne trávenie voľného času s dôrazom na telesnú aktivitu ako 

kompenzáciu sedavého spôsobu trávenia voľného času 

             

                                                                Zodpovedný: vedúci  jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok 

 

Oblasť zahraničnej spolupráce, spoločenskovedná a jazykov 

    Činnosť tohto oddelenia sa bude orientovať  

 zabezpečeniu aktivít pre MŠ a ZŠ v oblasti výučby jazykov , 

 vytvoriť priestor pre organizovanie jazykových kurzov 

 obnoviť už získanú akreditáciu na zabezpečenie dobrovoľníckej služby a aktivít 

dobrovoľníkov v rámci grantového programu Mládež v akcii 

             

Zodpovedný: vedúci jednotlivých ZÚ 

Termín: aktuálny školský rok 

 

V.  

Činnosť CVČ 

 

Činnosť Centra voľného času PRIMA bude prebiehať vo vlastnom zariadení a v prenajatých 

priestoroch – v ZUŠ,  základných a materských školách vo forme pravidelnej, príležitostnej, 

rekreačnej činnosti a prázdninovej činnosti. 

Pravidelná  činnosť 

CVČ realizuje pravidelnú záujmovú činnosť počas celého školského roka prostredníctvom 

rôznych záujmových útvarov   v rozličných oblastiach činností. Rozvíja a dopĺňa predmety 

výchovno -  vzdelávacieho systému. Podporuje rozvoj nových aktivít podľa záujmu a výberu 

detí a mládeže v ich voľnom čase.  

Záujmové útvary sú zriaďované, podľa zamerania činnosti a obsahu práce CVČ. 

Počet účastníkov v záujmovom útvare sa zohľadňuje a odvíja od: 

 a) formy záujmovej činnosti,  

b) druhu záujmovej činnosti s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti,  

c) veku a stavu účastníkov 
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Dieťa do  centra voľného času bude prijímané na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu. O prijatí dieťaťa do školského zariadenia -  centra voľného 

času bude vydané rozhodnutie v zmysle § 5 ods. 6 vo väzbe na § 38 ods. 4 až 7 zákona č. 

596/2003 Z. z. 

 

Príležitostná  činnosť 

Príležitostná činnosť bude realizovaná. 

 formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, tvorivých 

dielní, súťaží, exkurzií a pod. 

 spontánnou činnosťou, formou priebežnej ponuky, rekreačných, relaxačných 

aktivít pre deti, mládež a dospelých podľa spracovaného kalendárneho plánu výchovnej 

činnosti 

 formou výukových programov zameraných na prírodovedu, výtvarnú výchovu, 

chémiu a fyziku a podľa vzájomného dohovoru s pedagógmi ZŠ, MŠ 

 formou cyklických podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí 

V rámci príležitostných podujatí sa uskutočňujú aj plánované akcie podľa  kalendárneho plánu 

výchovnej činnosti: 

 

Prázdninová činnosť 

Cieľom prázdninovej činnosti je pokračovať v činnosti záujmových útvarov prostredníctvom 

rôznych podujatí a  letných táborov. Pri plánovaní činnosti počas hlavných prázdnin využívať 

ponuky zariadení, ktoré nie sú finančne náročné. Činnosť počas prázdnin bude zameraná na  

realizáciu táborov so širokou ponukou denného programu.  

Prázdniny Jesenné prázdniny, Vianočné prázdniny, Polročné prázdniny, Jarné prázdniny, 

Veľkonočné prázdniny, Letné) sa budú realizovať v termínoch uvedených v Školskom 

semafore , na daný školský rok ( vydaným  Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu, 

ako pokyny ku aktuálnemu školskému roku a súčasne aj Školský semafor – usmernenia 

COVID-19).  
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       Plánovanie:  

1.  pracovný úväzok jednotlivých výchovných pracovníkov vychádza z Nariadenia vlády 

SR č.229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej 

práce ostatných pedagogických pracovníkov § 2 odst. 2 písmeno i),  

2. pracovná doba – 37,5 týždenne ( pokiaľ to nebude určené  riaditeľkou a prerokované 

zamestnancami inak), 

3. dozor v zariadení CVČ bude zabezpečovaný pedagogickými zamestnancami na základe 

rozvrhu hodín záujmovej činnosti a aktivít CVČ 10.30 - do 18.00 h,  

4. kalendárny plán podujatí v  jednotlivých oblasti na aktuálny školský rok  spracovať do 

31.10.príslušného školského roka,  

5. plány jednotlivých záujmových útvarov spracovať od prvej schôdzky záujmového 

útvaru najneskôr do 31.10. v danom školskom roku, 

6. vzdelávanie a štúdium prostredníctvom seminárov, kurzov, výmenou odborných 

skúsenosti si zabezpečujú pracovníci po dohode s riaditeľkou zariadenia, 

7.  hospodárske oddelenie spracuje návrh na údržbu zariadenia do 30.11.v príslušnom 

školskom roku.  V návrhu bude časový harmonogram a finančné zabezpečenie. Vo 

finančnom zabezpečení návrh najnutnejších položiek týkajúcich sa prevádzky CVČ do 

konca kalendárneho roka a pracovných pomôcok na činnosť jednotlivých oblasti v 

spolupráci s výchovnými pracovníkmi. 

 

Edičná a propagačná činnosť 

Tejto činnosti budeme venovať mimoriadnu pozornosť. Jej cieľom bude zoznamovať širokú 

verejnosť  s našou činnosťou, zoznamovanie s pripravovanými podujatiami a aktivitami CVČ, 

prípadne poskytnutie metodickej a odbornej pomoci spoluorganizátorom, rodičom. 

K tejto činnosti využijeme všetky naše prostriedky malej i veľkej názornej agitácie a propagácie 

: web stránku školského zariadenia, sociálne siete, nástenné tabule v CVČ,  školské rozhlasy, 

miestny rozhlas a miestnu  televíziu s cieľom, aby všetky oznamovacie a pozývacie materiály 

boli na dobrej estetickej, jazykovej i grafickej úrovni. 
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Edičná a propagačná činnosť, na ktorej sa budú podieľať všetci pracovníci CVČ, zameraná 

bude na : 

 propagáciu činnosti v masmédiách a tlači   

 pravidelné zverejňovanie činnosti na web stránke z  jednotlivých záujmových útvarov  

 metodické listy pre externých a dobrovoľných pracovníkov / v rámci potreby /, 

 ponukové listy podujatí CVČ  pre ZŠ a MŠ, prípadne stredné školy podľa záujmu 

 informačné letáky, plagáty, pozvánky, bleskovky podujatí pre širokú verejnosť, 

 propagácie dobrých výsledkov práce v tlači, rozhlase, televízii, web, facebook 

 tlač diplomov pre víťazov a účastníkov podujatí, vstupeniek, organizačných a 

informačných materiálov, 

 dokumentácia  – fotoalbum, programy, scenáre, a pod. 

Prázdninová činnosť bude realizovaná 

  formou denných, prímestských táborov 

 formou spontánnej a relaxačnej činnosti 

 formou  sústredení záujmových útvarov 

 

Servis záujmovej činnosti bude založený na 

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

 spolupráci s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú organizovaním voľného času 

 odborných konzultáciách s pracovníkmi špecializovaných pracovísk  

 

Všetky činnosti či už pravidelné, príležitostné a prázdninové budú realizované na základe 

pokynov Ministerstva školstva a zdravotníctva, z ohľadom na situáciu šírenia pandémie 

COVID-19. 

 

Organizácia školského roka v CVČ 

Organizácia školského roka Centra voľného času PRIMA vychádza zo záväzných dokumentov 

určených  pre školy a školské zariadenia a dokumentom  v súvislosti s opatreniami COVID-19 

vydanými MŠ VVaŠ SR. Zároveň aj na základe organizačných pokynov pre školy a školské  
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zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy na daný školský rok. Prihlášky 

a vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť sa odovzdávajú  vo vopred danom a stanovenom 

termíne a podľa nariadení Ministerstva školstva (minedu.sk).Výchovná činnosť v CVČ PRIMA  

sa začína podľa rozvrhu záujmovej činnosti od polovice septembra, alebo na základe usmernení 

RÚVZ a MŠ VVaŠ SR.  

 

 

 

Riaditeľka CVČ PRIMA 

PaedDr. Slávka Šmidová 
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