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Dátum Čas trvania (od-do) Plánované činnosti Personálne zabezpečenie 

08:00 - 09:30 
Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 
OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,  terénny program 
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /  záujmová/Enterko  OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie 
OGKC, OPKC, PKC 

 

 
pondelok 

03.12.2018 
 

odpoludnie 

Skupinová aktivita / preventívna / Tematické prednášky OGKC, OPKC, PKC 

08:00 - 09:30 
Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy a pod.) 
OGKC,OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci 
OGKC, OPKC, PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie OGKC, OPKC, PKC  

utorok 
04.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita /preventívna / šport OGKC, OPKC, PKC 

08:00 – 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy  a pod.) 

 

OGKC, OPKC, PKC  

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  

 

OGKC, OPKC, PKC 

 

dopoludnie 
Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  

 
OGKC, OPKC, PKC 

streda 
05.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita /záujmová / Tvorivé dielne 

 
OGKC, OPKC, PKC 
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08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy  a pod.) 

 

OGKC, OPKC, PKC  

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 

  

OGKC, OPKC, PKC  

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  
OGKC, OPKC, PKC 

 

štvrtok 
06.12.2018 

odpoludnie 

Skupinová aktivita / záujmová / Kreatívna tvorivosť OGKC, OPKC, PKC 

08:00 - 09:30 
Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 
OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   
OGKC, OPKC,  PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  OGKC, OPKC, PKC 

piatok 
07.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita / preventívna / Hráme sa... OGKC, OPKC, PKC 

Dátum Čas trvania (od-do) Plánované činnosti Personálne zabezpečenie 

08:00 - 09:30 
Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 
OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 

 

OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /  záujmová/Enterko  OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie 
OGKC, OPKC, PKC 

 

pondelok 
10.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita / preventívna / Tematické prednášky 

 
OGKC, OPKC, PKC 

utorok  
08:00 - 09:30 Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, OGKC,OPKC, PKC 
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mesačné výkazy, správy, prípravy a pod.) 

 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci 
OGKC, OPKC, PKC 

 

11.12.2018 

odpoludnie Komunitná aktivita 
OGKC, OPKC, PKC 

 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy  a pod.) 

 

OGKC, OPKC, PKC  

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,  terénny program 

 

OGKC, OPKC, PKC 

 

dopoludnie 
Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  OGKC, OPKC, PKC 

streda 
12.12.2018 

odpoludnie Skupinová aktivita / záujmová / Tvorivé dielne 

 
OGKC, OPKC, PKC 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy a pod.) 

 

OGKC,OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci 
OGKC, OPKC, PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  
OGKC, OPKC, PKC 

 

štvrtok  
13.12.2018 

odpoludnie 

Skupinová aktivita / záujmová / Kreatívna tvorivosť OGKC, OPKC, PKC 

piatok 
14.12.2018 

08:00 - 09:30 
Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 
OGKC, OPKC, PKC 
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Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   
OGKC, OPKC,  PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  

 
OGKC, OPKC, PKC 

odpoludnie 

Skupinová aktivita / preventívna / Hráme sa...   OGKC, OPKC, PKC 

 
Dátum 

 
Čas trvania (od-do) Plánované činnosti Personálne zabezpečenie 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 

 

OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 
OGKC, OPKC, PKC 

 

dopoludnie 
Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   

OGKC, OPKC,  PKC 

 

pondelok 
17.12.2018 

odpoludnie Komunitná aktivita  
OGKC, OPKC,  PKC 

 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy a pod.) 

 

OGKC,OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci 
OGKC, OPKC, PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie OGKC, OPKC, PKC  

utorok 
18.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita /preventívna / šport OGKC, OPKC, PKC 

streda 
19.12.2018 08:00 – 09:30 Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy  a pod.) 

OGKC, OPKC, PKC  
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Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  
OGKC, OPKC, PKC 

 

dopoludnie 
Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie 

 
OGKC, OPKC, PKC 

odpoludnie 

Skupinová aktivita /záujmová / Tvorivé dielne  OGKC, OPKC, PKC 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy a pod.) 

 

OGKC,OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie 
 

OGKC, OPKC, PKC 

štvrtok 
20.12.2018 

odpoludnie 

Skupinová aktivita / záujmová / Kreatívna tvorivosť OGKC, OPKC, PKC 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 

 

OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 
Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 
OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   
OGKC, OPKC,  PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  

 
OGKC, OPKC, PKC 

piatok 
21.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita / preventívna / Hráme sa...   

 
OGKC, OPKC, PKC 

 
Dátum 

Čas trvania (od-do) Plánované činnosti Personálne zabezpečenie 
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pondelok 
24.12.2018 

Sviatok    

utorok 
25.12.2018 

Sviatok   

streda 
26.12.2018 

Sviatok   

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy a pod.) 

 

OGKC,OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program  

 

OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /príprava do školy / predškoláci OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie 
 

OGKC, OPKC, PKC 

štvrtok 
27.12.2018 

odpoludnie 

Skupinová aktivita / záujmová / Kreatívna tvorivosť OGKC, OPKC, PKC 

08:00 - 09:30 

Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 

 

OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 

 

OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita / záujmová / Enterko   
OGKC, OPKC,  PKC 

 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie  OGKC, OPKC, PKC 

piatok 
28.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita / preventívna / Hráme sa...   OGKC, OPKC, PKC 

 
Dátum 

Čas trvania (od-do) Plánované činnosti Personálne zabezpečenie 
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    Vypracovali: PhDr. Jana Zaušková, Ing. Jana Guttenová, Margita Vicianová 

    V Litave 29.11.2018 

 

08:00 - 09:30 
Ostatné činnosti zamestnancov KC (administratívne činnosti, záznamy, intervencie, 

mesačné výkazy, správy, prípravy  a pod.) 
OGKC, OPKC, PKC 

Od 08:00 priebežne - podľa potreby 

Individuálne aktivity – sociálne poradenstvo, sprevádzanie, individuálne plánovanie a iné, 

plánovanie a zabezpečovanie aktivít, spolupráce,   terénny program 

 

OGKC, OPKC, PKC 

dopoludnie Skupinová aktivita /  záujmová/Enterko  OGKC, OPKC, PKC 

Skupinová aktivita /  psd / Doučovanie 
OGKC, OPKC, PKC 

 

pondelok 
31.12.2018 

odpoludnie 
Skupinová aktivita / preventívna / Tematické prednášky 

 
OGKC, OPKC, PKC 


