Centrum voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko

PLÁN ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Plán činnosti
Centra
voľného času

v Starej Ľubovni (ďalej len CVČ) vychádza z:
1. Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve
v SR na školský rok 2018/2019.
2. Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
3. Zo Správy o vychono vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2017/2018.
4. Zákona z 2.júla 2008 o podpore práce s mládežou.
5. Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020, schválenej Vládou SR dňa 23.04.2014 uznesením č. 192.
V školskom roku 2018/2019 činnosť CVČ bude zabezpečovaná v oblasti:
- pedagogika voľného času – Mgr. Veronika Pacoltová
- kultúra a umenie – Miroslava Poľanská, Mgr. Pavla Bačinská (MD)
- veda a technika – Pavel Mrug
- prírodné vedy, environmentálna výchova – Mgr. Kristína Poperníková
- medzinárodná spolupráca a jazyky, spoločenské vedy - Paulína Vitovičová
- telesná výchova, šport a preventívne programy, súťaže a olympiády – Jolana Sarnecká
- branná výchova a turistika – PhDr. Alena Hriňáková
V priebehu školského roka budeme aplikovať výchovno vzdelávacie programy oblasti kariérneho
poradenstva, šikany, kyberšikany, tímovej práce, dobrovoľníctva, participácie, rozvoj života v komunite.
Prioritou bude oblasť enviromentálnej výchovy a k nej priradených aktivít,
Zosúladením činnosti jednotlivých oblasti CVČ vytvoríme priestor pre prácu s deťmi a mládežou vo veku
od 5 -30 rokov, so zámerom na rozvoj osobnosti mladého človeka s dôrazom na rozšírenie vedomosti,
zlepšenie zručnosti, vytváranie postojov. Budeme sa orientovať na podporu soft skils, pomoc pri
orientácií sa na budúce povolanie, naštartovanie kariérneho poradenstva, vytvorenie priestoru pre
mládežnícky podnik – takzv. START UP v novo vybavenej školiacej miestnosti.
Budeme sa spolupodieľať pri tvorbe stratégie pre prácu s deťmi a mládežou s cieľom spracovania
a schválenia dokumentu „Koncepcia rozvoja práce s deťmi a mládežou na území mesta Stará Ľubovňa na
roky 2018 – 2022“.
Činnosť CVČ bude orientovaná na:
a) aktívne formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, úradom práce a OZ
b) poskytovaním priestoru,
poradenstva a pomoci deťom a mládeži
vo voľnom čase,
c) 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 na území mesta Stará Ľubovňa na roky 2015 – 2020.
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na kyberšikanu, prevenciu a ochranu detí a mládeže
pred
sociálno-patologickými
javmi
a
potláčanie
ich
vplyvov,
e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže, podpora rozvoja získavania zručnosti v činnosti, ktorú si
samotní účastníci pripravia, zrealizujú a zhodnotia.
f) prezentáciu činnosti CVČ na verejnosti, zverejňovaním informácií na Webe, Facebooku, Istagramu
a Newsletru.
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Činnosť CVČ bude prebiehať vo vlastnom zariadeni, v multifunkčnom zariadení KOCKA, v priestoroch –
športovej haly a plavárne.
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 EDS 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.
Finančné prostriedky pre činnosť zariadenia sú rozpočtované Mestom Stará Ľubovňa. Ďalšie zdroje
získame prostredníctvom sponzorov, poplatkov od účastníkov aktivít, grantov a programov, ktoré sú
zamerané na deti a mládež.
Na základe poverenia Krajským školským úradom budeme zabezpečovať športové a vedomostné súťaže
a olympiády vyhlasované MŠ SR pre žiakov základných a stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. V
spolupráci s nominovanými členmi zástupcami miestnych škôl, združení a inštitúcií navrhneme
a spracujeme „Koncepciu rozvoja práce s deťmi a mládežou na území mesta Stará Ľubovňa na roky 2018
– 2022“, ktorá bude verejné odkonzultovaná a prednesená Mestskému zastupiteľstvu.
Pozornosť a podporu budeme venovať rizikovým skupinám deti a mládeže vo veku 15 -30 rokov.
Zastrešíme činnosť mládežníckeho parlamentu, klubu mladých a pomôžeme vznikajúcim mládežníckym
organizáciám 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.

HLAVNÉ ÚLOHY

1. Zabezpečiť materiálne a personálne podmienky pre rozvoj osobnosti deti a mládeže v čase mimo
vyučovania, s prihliadnutím na deti a mládež zo sociálne menej podnetného prostredia. Sústredíme
sa na motiváciu k záujmovej činnosti deti vo veku 10 – 17 rokov.
2. Zameranie pozornosti na environmentálnu výchovu, vytvorenie pravidelne sa opakujúcich aktivít.
3. Pri pravidelnej záujmovej činnosti zohľadníme nové trendy v oblasti výchovy mimo vyučovania a out
doorové aktivity. Priestor otvoríme nízkoprahovým aktivitám, kariérnemu poradenstvu, práci
s nezamestnanou mládežou, pomoci mladým ľuďom pri hodnotení získaných zručnosti, vedomosti,
postojov prostredníctvom činnosti CVČ.
4. Do činnosti budeme zavádzať nové smery a trendy prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
Poradíme a pomôžeme deťom a mládeži pri výbere záujmových útvarov, budeme ich viesť
k samostatnosti a zmysluplnému využívaniu voľného času.

3

5. Pozornosť zameriame na prierezové témy “Interkultúrne učenie, prevencia kriminality, kyberšikaná,
finančnej gramotnosti, prevencia korupcie a inej protispoločenskej činnosti.“
6. Na základe poverenia KŠÚ a Mesta Stará Ľubovňa budeme organizovať súťaže vyhlasované MŠVVaŠ
SR .
7. Činnosť externých pracovníkov a záujmovú činnosť v jednotlivých oblastiach CVČ budeme metodicky
usmerňovať, rozvíjať a zlepšovať na základe požiadaviek účastníkov.
8. V pravidelnej záujmovej činnosti budeme venovať pozornosť záujmom deti a na základe ich
požiadaviek vytvárať záujmové krúžky, kluby a iné formy činnosti.
9. Podieľať sa pri získavaní finančných prostriedkov pre činnosť zariadenia prostredníctvom projektov,
grantov, nadácií a sponzoringu. Pri spracovaní plánu práce jednotlivých oblasti budú uvedené
konkrétne postupy a možnosti získavania finančných prostriedkov.
10. Činnosť CVČ sa bude pravidelne prezentovať a propagovať na verejnosti, prostredníctvom Web
stránky, Facebooku, Istagramu, Newsletru, verejných vystúpení a prezentácií v teréne, v miestnych
a regionálnych médiách.
11. Výchovní pracovníci naplánujú spoluprácu s neziskovými organizáciami , občianskymi združeniami
podľa odbornosti, v ročných plánoch jednotlivých oblasti budú stanovené metódy a ciele spolupráce.
Z: pedagogickí zamestnanci CVČ
T: v priebehu šk. roka 2018/2019

II. ÚLOHY PRAVIDELNEJ A PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
pre jednotlivé oblasti

a/ oblasť pedagogiky voľného času
 doplnenie materiálneho vybavenia hudobnej miestnosti,
 vedenie minimálne 3 záujmových útvarov ( krúžkov alebo klubov)
 realizácia aktivít schválených v pláne práce pre danú oblasť,
 realizácia seminárov k environmentálnej a ekologickej oblasti,
 podpora seniorov pri vzdelávaní.
 spracovanie kalendára podujatí CVČ (príležitostnej činnosti) na kalendárny rok 2019 do 30.09.2018
v spolupráci so pedagogickým zamestnancami.
 prezentácia CVČ na verejnosti prostredníctvom vystúpení, seminárov, školení,
 outdoorové aktivity, práca s mládežou – koučing.

Z: Mgr. Veronika Pacoltová
T: školský rok 2018/2019
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b/ oblasť kultúry a umenia
V priebehu školského roka sa budú zabezpečovať tieto hlavné úlohy:
 realizácia podujatí na základe schváleného plánu práce v danej oblasti,
 podpora klubovej činnosti, rôznych skupín detí a mládeže v meste Stará Ľubovňa,
 zapájanie sa do projektov, aktívna pomoc pri príprave a realizácií projektov na miestnej, regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni,
 vedenie záujmových útvarov (krúžkov a klubovej formy), starostlivosť o zverené útvary vedené
externými pracovníkmi
Z: pracovník pre danú oblasť
T: školský rok 2018/2019
c/ oblasť vedy a techniky
 chod INTERNETU pre deti a mládež a zamestnancov CVČ,
 udržiavanie aktuálnej webovskej stránky CVČ a kina Tatra,
 rozvoj vedy a techniky prostredníctvom inovatívnych podujatí, zapájaním sa do projektov,
 zaznamenávanie a vytváranie dokumentácie CVČ,
 vedenie minimálne 3 záujmových útvarov (krúžkov a klubovej formy), starostlivosť o zverené útvary
vedené externými pracovníkmi,
 podpora a spolupráca so seniormi pri zavádzaní vzdelávania IKT a PC,
 realizácia aktivít schválených v pláne práce pre danú oblasť,
 rozvoj činnosti v priestoroch multifunkčného zariadenia KOCKA.
Z: Pavel Mrug
T: školský rok 2018/2019

d/ oblasť prírodných vied, práca s verejnosťou, medzinárodné aktivity
 realizácia aktivít zameraných na environmentálnu výchovu, výchovu k čistému životnému prostrediu,
 zabezpečí spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy s jednotlivými ZŠ v meste,
 podpora a vytváranie priestoru pre klubovú činnosť detí a mládeže,
 vedenie minimálne 3 záujmových útvarov (krúžkov a klubovej formy), starostlivosť o zverené útvary
vedené externými pracovníkmi,
 20. výročie výstavy v provinčnom dome zameranú na mladých umelcov Súhvezdie umenia,
 medzinárodná spolupráca a aktivity v danej oblasti,
 prezentácia CVČ na verejnosti,
 realizácia aktivít schválených v pláne práce pre danú oblasť.
Z: Mgr. Kristína Poperníková
T: školský rok 2018/2019
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e/ oblasť spoločensko vedná, medzinárodnej spolupráce a jazykov
 zabezpečeniu aktivít pre MŠ v oblasti výučby jazykov ,
 zabezpečeniu dobrovoľníckej služby a aktivít dobrovoľníkov v rámci grantového programu
ERASMUS+, Európsky zbor solidarity
 vedenie minimálne 3 záujmových útvarov (krúžkov a klubovej formy) a starostlivosť o zverené útvary
vedené externými pracovníkmi,
 realizácia aktivít schválených v pláne práce pre danú oblasť,
 práca s minoritnými skupinami detí a mládeže,
 realizácia aktivít schválených v pláne práce pre danú oblasť s vytvorením minimálne 4 aktivít pre ZŠ
Podsadek,
 príprava a realizácia preventívnych programov – Obchod s ľuďmi, šikana, kyber šikany, finančná
gramotnosť.
Z: Pavlina Vitovičová
T: školský rok 2018/2019

f/ oblasť telesnej výchovy a športu
 koordináciu súťaží, olympiád, práce s talentovanou mládežou v CVČ,
 podpora, koordinácia a spoločná realizácia aktivít s občianskym združením Vidiecka asociácia
mládeže,
 Kľúč od pevnosti 25. ročník,
 zabezpečeniu činnosti na ihrisku pri CVČ,
 zabezpečovaniu pomôcok k netradičným športovým disciplínam,
 rozvoj miestnej ligy vo florbale, malom futbale a iných športoch.
Z: Jolana Sarnecká
T: školský rok 2018/2019

g/ oblasť turistiky a branných športov
 rozvíjať spoluprácu s Klubom slovenských turistov v oblasti cykloturistiky, vodáckej a pešej turistiky,
 vyhľadávaniu ďalších možnosti pre aktívne trávenie voľného času v oblasti turistiky a branných
športov,
 zabezpečenie a inovácia Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad pri príležitosti 30.
výročia organizácie MRS,
 zabezpečenie spolupráce so školami pri rozvoji vodáckej turistiky, využitie materiálu CVČ,
 vedenie minimálne 3 záujmových útvarov (krúžkov a klubovej formy) a starostlivosť o zverené útvary
vedené externými pracovníkmi,
 realizácia aktivít schválených v pláne práce pre danú oblasť,
 vyhľadávanie zdrojov pre podporu tradičných podujatí organizovaných oddelením
(sponzoring, projekty, nadácie a granty).
Z: PhDr. Alena Hriňáková
T: školský rok 2018/2019
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III.ČINNOSŤ CEZ PRÁZDNINY
Cieľom prázdninovej činnosti je pokračovať v činnosti záujmových útvarov prostredníctvom rôznych
sústredení, exkurzií a letných táborov. Pri plánovaní činnosti počas hlavných prázdnin využívať ponuky
zariadení, ktoré nie sú finančne náročné. Činnosť počas prázdnin bude zameraná na: tábory, putovné
tábory, rekreačné aktivity pre rodičov s deťmi, medzinárodné stretnutia mládeže, primestské tábory,
splavy, cykloturistika, pešia turistika a pod.

Jesenné prázdniny : 31.10.2018 – 2.11.2018 – vyučovanie začína 05.11.2018 (pondelok)
Vianočné prázdniny : 23.12.2018 – 07.01.2019 vyučovanie začína 08.01.2019 (utorok)
Polročné prázdniny: 1.02.2019 – vyučovanie sa začína 04.02.2019(pondelok)
Jarné prázdniny: 18.02.2019 – 22.02.2019 – vyučovanie sa začína 25.02.2019 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny : 18.04.2019 – 23.04.2019 vyučovanie sa začína 24.04.2019 (streda)
Letné prázdniny: 1.07.2019 – 31.09.2019 vyučovanie sa začína 02.09.2019 (pondelok)

Plánovanie:
a/ 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),
b/ pracovná doba – 37,5 h mesačne,
c/ dozor v zariadení bude zabezpečovaný pedagogickými zamestnancami na základe rozvrhu hodín
záujmovej činnosti a aktivít CVČ od 1.10.2018 – 31.05.2018 v čase od 10.30 - do 18.00 h.
d/ plán aktivít jednotlivých oblasti na rok 2019 spracovať do 30.09.2018,
e/ plány jednotlivých záujmových útvarov spracovať do dvoch týždňov od prvej schôdzky
záujmového útvaru najneskôr do 31.10.2018,
f/ návrh aktivít počas hlavných prázdnin mimo táborovej činnosti predložia jednotliví pracovníci do
23.12.2018,
g/ vzdelávanie a štúdium prostredníctvom seminárov, kurzov, výmenou odborných skúsenosti si
zabezpečujú pracovníci po dohode s riaditeľkou zariadenia,
h) hospodárske oddelenie spracuje návrh na údržbu zariadenia do 30.11.2018. V návrhu bude časový
harmonogram a finančné zabezpečenie. Vo finančnom zabezpečení návrh najnutnejších pracovných
pomôcok na činnosť jednotlivých oblasti v spolupráci s výchovnými pracovníkmi

IV. PRÍLOHY
Prílohu celoročného plánu práce tvorí :
1/ Harmonogram podujatí, súťaží, prehliadok a olympiád organizovaných CVČ.
2/ Zoznam externých pracovníkov CVČ a ich úväzky.
3/ Plán zasadnutí pedagogickej rady a plán pracovných porád, hospitácií.
4/ Zoznam záujmových útvarov pri CVČ.
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Príloha č.2
Zoznam externých pracovníkov
1.)Ján Saloň – fotografický krúžok – úväzok 1 x týždenne 2 hodiny
2.)Lenka Vašková – kynologický krúžok – úväzok 1x týždenne 2 hodiny
3.)Ivan Orovčík – rybársky krúžok – úväzok 1x týždenne 2 hodiny
4.) Jana Repková – tanečný krúžok – úväzok 1x týždenne 2 hodiny
5.)Peter Hnat – krúžok florbalu – úväzok 1 x týždenne 2 hodiny
6.)Anetta Husárová – plavecký krúžok začiatočníci – úväzok 1 x týždenne 2 hodiny
7.)Františka Marcinová – klub ľudový tanec – úväzok 2 x týždenne 2 hodiny
8.) Laura Vyhnalova – krúžok moderný tanec – úväzok 2 x týždenne 1,5 hodiny
9.) Batmendin Tavuu – šachový krúžok – úväzok 1 x týždenne 2 hodiny
10.) Vladimír Jaroš – hudobný klub – uväzok 1x2 hodiny týždenne
11.)Laura Vibíralová – Fit dance – uväzok 1x1 hodina týždenne
12.) Miroslava Kokyová – Hip hop – uväzok 1x1 hodina týždenne
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Príloha číslo 3
PLÁN PRACOVNÝCH PORAD PRACOVNÍKOV CVČ

Pracovné porady sa uskutočňovania 1x mesačne, a to vždy prvý týždeň v mesiaci. Pred
náročnejšími aktivitami budú zvolané operatívne porady.
Program pracovných porád

1. Vyhodnotenie aktivít za uplynulý mesiac
2. Plán aktivít na nasledujúci mesiac
3. Rozbor činnosti podľa spracovaného plánu

September 2018

Zabezpečenie pravidelnej záujmovej činnosti.
Príprava aktivít na Ľubovniansky jarmok.
Plán práce na školský rok 2018/2019.

Október 2018

Spracovanie kalendára podujatí.
Schválenie rozvrhu činnosti,

November 2018

Realizácia aktivít pre prácu s deťmi a mládežou 11 -17 rokov.
Príprava aktivít na mesiac december 2018

December 2018

Deň s Mikulášom a realizácia aktivít v decembri 2018.
Aktivity počas zimných a jarných prázdnin.
Výstava Súhvezdie umenia 20.rokov

Január 2019

Návrh aktivít letné prázdniny.
Medzinárodná spolupráca, mobilita mládeže.
Európsky zbor solidarity, rozšírenie ponuky hostiteľských miest.

Február 2019

Zabezpečovanie olympiád a súťaži pre ZŠ v okrese.
Cezhraničná spolupráca, spoločné projekty.
Príprava aktivít jarné prázdniny, Detektív očko, Detský deň, Deň pre moje
mesto,

Marec 2019

Príprava doplnkových podujatí pre členov záujmových
krúžkov, klubov pracujúcich pri CVČ v rámci jarných prázdnin.
Systém práce v otvorených kluboch, podávanie informácii pre mládež.

Apríl 2019

Príprava celoslovenskej súťaže „Kľúč od pevnosti“ 25. ročník
a „Medzinárodného rodinného splavu“ 30.ročník

Máj 2019

Schválenie koncepcie letnej činnosti.
Ukončenie pravidelnej krúžkovej činnosti.
Príprava aktivít v rámci MDD.

Jún 2019

Vypracovanie hodnotení aktivít CVČ v jednotlivých oblastiach.
Letná činnosť, plán dovoleniek.
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PLÁN ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY CVČ
Pedagogická rada pracovníkov CVČ bude zasadať 2 x do roka. Predmetom jej zasadnutí bude
riešenie výchovno-vzdelávacích cieľov CVČ, organizácia príležitostnej a pravidelnej záujmovej
činnosti. Hodnotenie a spracovanie koncepcie práce s deťmi a mládežou na miestnej, lokálnej
úrovni. Vyhľadávanie možnosti aktivít pre talentované detí a mládež, taktiež práca s deťmi
a mládežou s menej podnetného prostredia, ich integrácia do výchovného procesu zariadenia.
Ďalej to budú návrhy, pripomienky a realizácia úloh súvisiacich s vylepšovaním aktivít CVČ.
September 2018

Jún 2019

1. Vyhodnotenie činnosti CVČ za uplynulý školský rok 2017/2018,
vrátane letných aktivít.
2. Štatistické hodnotenie aktivít a návštevnosti zariadenia.
3. Plán práce na školský rok 2018/2019.
4. Príprava koncepcie činnosti počas hlavných prázdnin.
5. Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny.
1.Vyhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019.
2. Hodnotenie a plán medzinárodných aktivít za jednotlivé oblasti.
3. Príprava koncepcie na školský rok 2019/2020.

Rokovania jednotlivých zasadnutí pedagogickej rady CVČ budú rozšírené o aktuálne
úlohy zariadenia vyplývajúce z organizačných pokynov MŠ SR a pokynov oddelenia školstva,
športu a kultúry Mesta Stará Ľubovňa.
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