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                                                Príloha č. 5f   

Mesačný harmonogram činností KC  
NP  BOKKÚ - kód: 312041Y403 

Názov KC: Komunitné centrum Prenčov          Mesiac/rok: marec/2020 

Dátum Čas trvania (od-do) Plánované činnosti/aktivity KC/NDC/NSSDR vrátane komunitných aktivít KC  Personálne zabezpečenie 

 Pondelok 
02.03.2020 
 
  

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Popoludnie s knihou - PRE 

Utorok 
03.03.2020 

 
 

 
07:00 – 15:00 

 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Kurz anglického jazyka - PRE 

 
 
 

Streda 
04.03.2020 
 
 

 
 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

OGKC, PKC 
 

 
Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 
Skupinová aktivita – Výroba svietnikov – ZÁUJM 

 
Štvrtok 

05.03.2020 
 

 
 

07:00 – 15:00 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

 
 

OGKC, PKC 
 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


  Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 

 

Piatok 
06.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 
Skupinová aktivita – Ping-pongový tréning - PRE 

Pondelok 
09.03.2020 

 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Ukážky prvej pomoci - PRE 

 
Utorok 

10.03.2020 
 

 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

 
OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Kurz anglického jazyka - PRE 

Streda 
11.03.2020 

 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Počítačové základy pre dospelých – PRE 
Skupinová aktivita – Jarné dekorácie z papiera - ZÁUJM 

 
 

Štvrtok 
12.03.2020 

 
 

 
 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

 
 
 

OGKC, PKC 
 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – NPDM – ZČ deti a mládež 



Piatok 
13.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 
Skupinová aktivita – Ping-pongový tréning - PRE 

Nedeľa 
15.03.2020  Komunitná aktivita – Marec mesiac knihy  

Pondelok 
16.03.2020 

 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Tvorivé dielničky - ZÁUJM 

 
 

Utorok 
17.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Kurz anglického jazyka - PRE 

Streda 
18.03.2020 

 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Spoločenské hry - ZÁUJM 
Skupinová aktivita – Kyberšikana - PRE 

Štvrtok 
19.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

OGKC, PKC 
 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 



Piatok 
20.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 
Skupinová aktivita – Ping-pongový tréning - PRE 

Pondelok 
23.03.2020 

 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Veľkonočné dekorácie - ZÁUJM 

Utorok 
24.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Kurz anglického jazyka - PRE 

Streda 
25.03.2020 

 
 

09:00 – 17:00 
 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Športové hry a súťaže - ZÁUJM 
Skupinová aktivita – Popoludnie s knihou – PRE 

Štvrtok 
26.03.2020 

 
07:00 – 15:00 

 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Počítačové základy pre dospelých – PRE 

 
Piatok 

27.03.2020 
 

 
 

07:00 – 15:00 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

 
 

OGKC, PKC 
 



  Skupinová aktivita - NPDM – ZČ deti a mládež 
Skupinová aktivita – Ping-pongový tréning - PRE 

 

 
Pondelok 

30.03.2020 
 

 

 
09:00 – 17:00 

 
 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. OGKC, PKC 

 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Veľkonočné dekorácie – ZÁUJM 

Utorok 
31.03.2020 

 
 

07:00 – 15:00 
 

 

Činnosti súvisiace so spisovou dokumentáciou / administratívne činnosti 
(záznamy, intervencie, mesačné výkazy, správy, a pod.) 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, individuálne plánovanie a iné, 
plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce. 

OGKC, PKC 
 

Skupinová aktivita – Príprava na školskú dochádzku 
Skupinová aktivita – Kurz anglického jazyka - PRE 

    

Vypracoval:      
 
Dátum: 28.02.2020 
Meno:   Mgr. Ivana Trsťanová 
Pozícia: OGKC                                                                                                                                                                         Podpis: 

 

CIEĽ: 

          Hlavným cieľom aktivít je zvyšovať záujem a informovanosť o možnostiach vzdelávania, aktívneho trávenia voľného času a možnostiach sebarealizácie. Naďalej sa 

predovšetkým zameriavame na vzdelávanie, ktorého cieľom je zlepšenie školského prospechu a plnenie povinnej školskej dochádzky deti a mládeže. Záujmová činnosť je 

zameraná na zmysluplné trávenie voľného času a na rozvoj zručností. Preventívna činnosť je zameraná proti túlaniu sa po obci spolu s predchádzaním sociálno-patologickým 

javom a zameranie pozornosti na pravidelný pohyb u detí a mládeže. Tento mesiac v rámci prevencie budeme realizovať preventívnu aktivitu v spolupráci s Červeným krížom 

z Banskej Štiavnice. Ďalším našim cieľom v rámci prevencie je zamerať pozornosť na novodobý fenomén a to kyberšikanu rozšírenú medzi deťmi a mládežou. S dospelými 

klientmi prechádzame základné zručností na PC, práca s internetom a učíme ich vytvoriť si životopis, žiadosť do zamestnania a pracovať na web stránkach. 


