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 2015/2016.
2. Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
3. Z vyhodnotenia činnosti CVČ za školský rok 2014/2015.
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 2015/2016 činnosť CVČ bude zabezpečovaná v oblasti:
-

pedagogika voľného času,
kultúra a umenie,
veda a technika,
prírodné vedy,
medzinárodná spolupráce a jazyky,
telesná výchova a šport,
branná výchova a turistika.

V priebehu školského roka budeme rozvíjať činnosť zariadenia v ďalších oblastiach a to
oblasť kariérneho poradenstva, dobrovoľníctva, participácie, rozvoj života v komunite.
Zástupcovia CVČ sa budú spolupodieľať pri overovaní možnosti zvyšovania kvality práce
s deťmi a mládežou.
Prostredníctvom zosúladenia činnosti jednotlivých oblasti CVČ vytvoríme priestor pre prácu
s deťmi a mládežou vo veku od 5 -30 rokov, so zámerom rozvoja osobnosti mladého človeka
s dôrazom na rozvoj vedomosti, zručnosti, postojov. Rozvoj soft skils, pomoc pri orientácií sa
a zameranie na budúce povolanie, naštartovanie kariérneho poradenstva, vytvorenie
priestoru pre mládežnícky podnik – takzv. START UP v novo zrekonštruovanej budove
multifunkčného zariadenia KOCKA.
Budeme sa podieľať 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 2015 – 2020“.
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,
vydávaním Newslettru.
Činnosť CVČ bude prebiehať vo vlastnom zariadení, lodenici, v multifunkčnom zariadení
KOCKA, v priestoroch - Domu kultúry, 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 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 2015 – 2020“, 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 mládežníckého 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 11 – 17 rokov.
2. 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.
3. 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.
4. Pozornosť zameriame na prierezové témy “Prevencia kriminality, kyberšikaný, finančnej
gramotnosti, prevencia korupcie a inej protispoločenskej činnosti.“
5. Na základe poverenia KŠÚ a Mesta Stará Ľubovňa budeme organizovať súťaže vyhlasované
MŠVVaŠ SR .
6. Činnosť externých pracovníkov a záujmovú činnosť v jednotlivých oblastiach CVČ budeme
metodicky usmerňovať, rozvíjať a zlepšovať na základe požiadaviek účastníkov.
7. V pravidelnej záujmovej činnosti budeme venovať pozornosť záujmom deti a na základe ich
požiadaviek vytvárať záujmové krúžky, kluby a iné formy činnosti.
8. 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.
9. Činnosť CVČ sa bude pravidelne prezentovať a propagovať na verejnosti, prostredníctvom Web
stránky, Facebooku, Verejných vystúpení a prezentácií v teréne, v miestnych a regionálnych
médiách.
10. Výchovní pracovníci naplánujú spoluprácu s neziskovými organizáciami ,
občianskymi združeniami podľa odbornosti, v ročných plánoch jednotlivých oblasti budú
stanovené metódy a ciele spolupráce.
Z: výchovní pracovníci CVČ
T: v priebehu šk. roka 2015/2016

II. ÚLOHY PRAVIDELNEJ A PRÍLEŽITOSTNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
pre jednotlivé oblasti
a/ oblasť kultúry a umenia
V priebehu školského roka sa budú zabezpečovať tieto hlavné úlohy:







výstavu v provinčnom dome zameranú na mladých umelcov Súhvezdie umenia,
na podmienky oddelenia budú rozpracované aktivity s mládežou vo veku 15 -18 rokov,
prezentácia CVČ na verejnosti prostredníctvom vystúpení, seminárov, školení,
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,
 spracovanie a kalendáru podujatí (príležitostnej činnosti) na kalendárny rok 2016 do 30.11.2015.
Z: výchovný pracovník pre danú oblasť
T: školský rok 2015/2016
b/ oblasť pedagogiky voľného času








koordináciu súťaží, olympiád, práce s talentovanou mládežou v CVČ,
podpora a spoločná realizácia aktivít s občianskym združením Vidiecka asociácia mládeže,
koordinácia aktivít mládežníckeho parlamentu,
prezentácia projektu Yes for citizenship v médiách,
výstava fotografií a spracovanie metodického materiálu v rámci projektu Yes for citizenship,
podpora seniorov pri vzdelávaní ICT a PC.
Z: výchovný pracovník pre danú oblasť
T: školský rok 2015/2016

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,
podpora a spolupráca so seniormi pri zavádzaní vzdelávania IKT a PC,
rozvoj činnosti v priestoroch multifunkčného zariadenia KOCKA.
Z: výchovný pracovník pre danú oblasť
T: školský rok 2015/2016

d/ oblasť prírodných vied

 environmentálnu výchovu, výchovu k čistému životnému prostrediu
 zabezpečí spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy s jednotlivými ZŠ v meste s využitím
vytvoreného materiály v rámci projektu cyklobike,
 podpora a vytváranie priestoru pre klubovú činnosť detí a mládeže.
Z: výchovný pracovník pre danú oblasť
T: školský rok 2015/2016
d/ 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,
zabezpečenie spolupráce so školami pri rozvoji vodáckej turistiky, využitie materiálu CVČ
v spolupráci s výchovných zamestnancom oblasť športu,
vyhľadávanie zdrojov pre podporu tradičných podujatí organizovaných oddelením
(sponzoring, projekty, nadácie a granty).
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: školský rok 2015/2016

e/ oblasť telesnej výchovy a športu







zabezpečeniu činnosti na ihrisku pri CVČ,
zabezpečeniu súťaži z oblasti športu v spolupráci s SAŠS v okrese ,
zabezpečovaniu pomôcok k netradičným športovým disciplínám,
rozvoj miestnej ligy vo florbale, malom futbale a iných športoch,
zabezpečenie a rozvoj medzinárodnej spolupráce,
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: školský rok 2015/2016

f/ 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+,
 práca s minoritnými skupinami detí a mládeže,
 príprava a realizácia preventívnych programov – Obchod s ľuďmi, šikana, kyber šikany, finančná
gramotnosť.
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: školský rok 2015/2016
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.
Jesenné prázdniny : 29.10.2015 – 30.10.2015 – vyučovanie začína 02.11.2015 (pondelok)
Vianočné prázdniny : 23.12.2015 – 7.01.2015 vyučovanie začína 08.01.2016 (piatok)
Polročné prázdniny: 1.02.2015 – vyučovanie sa začína 02.02.2015 (utorok)
Jarné prázdniny: 15.02.2016 – 19.02.2016 – vyučovanie sa začína 22.02.2016 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny : 24.03.2016 - 29.03.2016 vyučovanie sa začína 30.03.2016 (streda)
Letné prázdniny: 1.07.2015 – 2.09.2016 vyučovanie sa začína 05.09.2016 (pondelok)
Činnosť počas prázdnin bude zameraná na: stále tábory, putovné tábory, rekreačné aktivity pre
rodičov s deťmi, medzinárodné stretnutia mládeže, primestské tábory, splavy, cykloturistika, pešia
turistika a pod.

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 - 7,5 hod. denne,
c/ dozor v zariadení bude zabezpečovaný od 28.10.2015 - v čase od 10.00 - do 17.30 h,
Od 01.11.2013 do 31.05.2014 na základe rozvrhu hodín záujmovej činnosti a aktivít
uskutočňovaných v zariadení maximálne však do 21.00 h v priebehu pracovných dní a do 22.00 h
v priebehu víkendov,
d/ plán aktivít jednotlivých oblasti na rok 2015 spracovať do 16.11.2015,
e/ plány jednotlivých záujmových útvarov spracovať do dvoch týždňov od prvej schôdzky
záujmového útvaru,

f/ návrh aktivít počas hlavných prázdnin jednotliví pracovníci spracujú do 01.02.2015,
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 30.11.2015. V návrhu bude časový
harmonogram a finančné zabezpečenie. Vo finančnom zabezpečení návrh najnutnejších pracovných
pomôcok na činnosť jednotlivých oblasti v spolupráci s výchovnými pracovníkmi.

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

Príloha č.1
Kalendár podujatí rok 2016
JANUÁR
01. - 29.január 2016 Výstava Súhvezdie umenia – 16.ročník,Mgr. Tomáš Starinský, Bc.Pavla
Bačinská.
01. - 29. január 2016 Výstava fotografických prác – Yes for citizenship, Dr. Marta Hanečáková,
PhD.
08. - 28.január 2016 Prezentácia života mladých ľudí, Španielsko a Chorvátsko na mestských
školách Stará Ľubovňa, Paulína Vitovičovám
20. január 2016 Šaliansky Maťko, súťaž v prednese prózy pre ZŠ, Mgr. Tomáš Starinský.
25. – 27. január 2016 Medzinárodná konferencia YES for Citizenship, PhDr.Marta
Hanečáková,PhD.
29. január 2016 Šikana a Kyberšikana na školách a školských zariadeniach – film spojený s voľnou
diskusiou, Dr.Marta Hanečáková,PhD.
29. január 2016 Deň bláznov na snehu, šantenie a zábava pre najmenších spolu so študentmi,
MPSL. Mgr. Peter Martinek.
.
FEBRUÁR
01. február 2016 Komunita priateľská deťom – medzi generačná spolupráca, Bc. Pavlina
Bačinská,
01. február 2016 AQUACITY Poprad - celodenný výlet do AQUACITY spojený s návštevou
nákupného centra MAX, PhDr. Alena Hriňáková.
08. - 12. február 2016 Valentín netradične, Valentínske pozdravy pre žiakov ZŠ, SŠ v meste Stará
Ľubovňa Mgr. Peter Martinek.
07. február 2016 Fašiangová disco párty, predstavenie tanečných záujmových útvarov,
zábavno-súťažné hry, diskotéka, ochutnávka pečených šišiek- PhDr. Alena Hriňáková.
11. február 2016 Miss bábika, prehliadka zručnosti detí ZŠ v speve, prednese
a starostlivosti o bábiku, Mgr. Tomáš Starinský.
12.február 2016 PÁRTY bez kravát, mládežnícky ples, reštauráci, MPSL ,Dr. Marta Hanečáková,
PhD.
12. február 2016 Valentínska ľadová show, zábavno-súťažné hry na ľade medzi ZŠ v meste,
PhDr. Alena Hriňáková.
Jarné prázdniny 13. februára – 21. februára 2016
do 15. februára 2016 Európa v škole, zber prác žiakov výtvarnej a literárnej tvorby, Mgr. Tomáš
Starinský.
Február 2016 Pochovávanie basy, tradičná rozlúčka s veselicou na pešej zóne, Bc. Pavla Bačinská.

15. - 20. február 2016 Postavme si hrad, , Stavanie snehovej pevnosti so šmýkačkou a guľovačkou
(podľa počasia), určené pre všetky deti, dospelých a okoloidúcich, ktorí chcú pridať ruku ku
spoločnému dielu na čerstvom vzduchu, Mgr.Tomáš Starinský.
15. február 2016 DOMINO MARATÓN, prázdninové športové súťaženie – postaviť dominovú hradbu
v čo najkratšom čase, Paulína Vitovičová.
16. február 2016 Športové zápolenie pre členov ZÚ CVČ.
Súťaž v stolnom futbale, športové zápolenie pre členov ZÚ CVČ, Paulina Vitovičová.
Mestská hokejová liga, turnaj medzi neformálnymi skupinami, Mgr. Peter Martinek.
Počítač pre každého, zábava, súťaženie, oddych pre detí z mesta, Pavel Mrug.
Postavme si hrad, stavanie hradu zo snehu (podľa počasia),Mgr. Tomáš Starinský, Bc. Pavla
Bačinská.
17.február 2016 Celodenný výlet do AQUACITY v Poprade spojený s návštevou nákupného centra
MAX, PhDr. Alena Hriňáková.

18.február 2016
Zázračná noc - noc plná prekvapení pre členov ZÚ CVČ, PhDr. Alena Hriňáková.
Aktivity počas jarných prázdnin prístupné deťom a mládeži z mesta Stará Ľubovňa.
Počítač pre každého + herňa, zábava, súťaženie, oddych pre detí z mesta, Pavel Mrug.
Mestská hokejovabalová liga, turnaj medzi neformálnymi skupinami deti, Mgr. Peter Martinek.
Postavme si hrad, stavanie hradu zo snehu (podľa počasia),Mgr. Tomáš Starinský, Bc. Pavla
Bačinská.
Počítač pre každého + herňa, zábava, súťaženie, oddych pre detí z mesta, Pavel Mrug.

19.február 2016
Postavme si hrad, stavanie hradu zo snehu (podľa počasia),Mgr. Tomáš Starinský, Bc.Pavla
Bačinská.
Európa v škole – ukončenie prijímania súťažných prác.
19. - 20.2.2016 Expedičná kamera, Filmový festival dobrodružných a cestopisných filmov, Bc.Pavla
Bačinská.

MAREC
Európa v škole, slávnostné vyhodnotenie súťaže a okresná prehliadka v literárnej, výtvarnej a
multimediálnej tvorbe žiakov základných a umeleckých škôl. Mgr. Tomáš Starinský.
10. - 11. marec 2016 Prezentácia európskych krajín ChorvátskoŠpanielsko, pre žiakov v ZŠ a SŠ –
Paulina Vitovičová, dobrovoľníci CVČ.
10. – 12. marec 2016 Živé knihy, životné osudy predstavené netradične, Dr. Marta Hanečáková,
PhD.

17. marec 2016 Každý deň bez násilia - podujatie zamerané na prevenciu socialno-patologických
javov. PhDr. Alena Hriňáková.
23. marec 2016 Talent najmenších, súťaž v speve a prednese pre žiakov 1.-2. ročníka základných
škôl,
Mgr. Tomáš Starinský.

APRÍL
01. apríl 2016 Aprílová ulička bláznov, šantenie v uliciach mesta, PhDr. Marta Hanečáková, MPSL.
01. apríl 2016 Deň učiteľov, slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov.
11. apríl 2016 Hig5day – veselé bláznenie a tľapnutie do dlaní v uliciach mesta Stará Ľubovňa, MPSL
16. apríl 2016 Pozvánka do jarnej prírody - pešia turistika - 15 km trasa v spolupráci s Klubom
slovenských turistov v Starej Ľubovni, PhDr. Alena Hriňáková, Pavel Mrug.
07. - 11. apríl 2016 Prezentácia európskych krajín v ZŠ a SŠ v meste Stará Ľubovňa Chorvátsko,
Španielsko, Nemecko – Paulina Vitovičová, dobrovoľníci EDS.
Konferencia na tému občianstvo a neformálne vzdelávanie pre účastníkov z Českej republiky,
Macedónska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Slovenska a Srbska.
23. apríl 2016 Detektív očko, zapletená detektívka v uliciach mesta Stará Ľubovňa pre tajných
agentov, náhodných okoloidúciach a tých, ktorí majú radi pátranie. Určené pre rodinné a kamarátske
tímy (rodičia a starí rodičia s deťmi, kamaráti vo veku do 15 rokov). Bc. Pavlina Bačinská.
28. apríl 2016 Deti a paragrafy - podujatie zamerané na prevenciu socialno-patologických javov.
PhDr. Alena Hriňáková.

MÁJ
05. máj 2016 Slávik Slovenska, súťaž v ľudovom speve pre žiakov ZŠ, Mgr. Tomáš Starinský.
14. máj 2016 Otvorenie cyklosezóny v retroštýle, cykloturistika netradične pre rodičov s deťmi,
Pavel Mrug.
12.05.2016 Free Hugs – objatie, pocit spolupatričnosti, MPSL, Bc. Pavla Bačinská.
12. máj 2016 Obchod s ľuďmi, worshop zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi
s premietaním autentického filmu pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov SŠ, Paulina Vitovičová.
Zbierka Modrého gombíka – UNICEF, Bc. Pavla Bačinská.
TAKTIC – týždeň aktivít centra voľného času
23. máj 2016 Obchod s ľuďmi, worshop zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi
s premietaním autentického filmu pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných
škôl.Paulina Vitovičová.
31. máj 2015 Detský deň v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa. Zábava, veselé súťaženie,
cukrová vata, ukážky záchranných zložiek, sokoliarov a iné prekvapenia pre deti. Paulína Vitovičová.

31. máj 2016 AQUAPARK Tatralandia - celodenný výlet pre členov ZÚ CVČ. Zabudnite na nudu a
užívajte si morskú, termálnu aj číru vodu s množstvom atrakcií, PhDr. Alena Hriňáková.
Pochod za zdravím - aktivity pre deti a ich rodičov, podpora zamestnaneckého programu
Ľubovnianskej nemocnice.

JÚN
Jún 2016 Ľubovnianske hry, Súťaž zameraná na meranie výkonov vo viacerých druhoch športu
/volejbal, basketbal, atletika, futbal, tenis/, určená pre žiakov ZŠ. Podujatie organizované v spolupráci
s Mestom Stará Ľubovňa. Mgr. Peter Martinek, Jolana Sarnecká, PhDr. Alena Hriňáková.
08. jún 2016 Sedem spišských prameňov, cykloturistická v rámci projektu KOCKA, záujemcovia zo
Starej Ľubovne a Rabka Poľsko, Pavel Mrug.
10. - 12. jún 2016 Kľúč od pevnosti, 21. ročník celoslovenského kola súťaže pre žiakov stredných
škôl, s medzinárodnou účasťou, Jolana Sarnecká Celoslovenská súťaž – 22. ročník. Súťaž
s medzinárodnou účasťou zameraná na výmenu skúseností a súťaženie. Na tejto súťaži sa stretnú
mladí ľudia zo Slovenska, Poľska, Nemecka a Česka, kde si vyskúšajú svoje zručnosti a vedomosti,
Jolana Sarnecká.
25. jún 2016GAME OF SKATE – súťaženie na skybordoch, MPSL, Mgr. Peter Martinek.

JÚL
1. - 31. júl 2016 Prímestské detské rekreácie, prázdninové hry, súťaže a výlety pre deti.
04.- 08.júla 2016 I. turnus, Jolana Sarnecká.
11.- 15.júla 2016 II. turnus, Paulína Vitovičová.
18. - 2.júla 2016 III. turnus, Pavla Bačinská.
25.- 29.júla 2016 IV. turnus, Alena Hriňáková.
Panasonic Day – aktivity pre deti a ich rodičov, podpora zamestnaneckého programu PANASONIC
INDUSTRIÁL DEVICE Stará Ľubovňa.

28. jún – 3.júl 2016, XXVII. Ročník Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad, PhDr.
Alena Hriňáková.
30.6.2016 slávnostné otvorenie o 9:00 h

AUGUST
Festival UM – UM 2016, prezentácia divadla, tanca a ďalších umeleckých smerov, Marika Smreková.
15.-25.august 2016 Medzinárodná výmena mládeže, Mgr. Tomáš Starinský.
28.-30.08. 2016 Čarovné dni mladých,športové, výtvarné a iné aktivity zamerané na podporu
tvorivosti, osobných schopnosti deti a mládeže, Mgr. Peter Martinek, Bc. Pavlina Bačinská.

SEPTEMBER
05. - 18. september 2016 Sme tu pre Vás oboznámenie s činnosťou centra voľného času,
prezentácia činnosti CVČ spojená so zápisom do záujmových útvarov. PhDr. Alena Hriňáková.
21. september 2016 Otvorenie krúžkovej činnosti spojené s premietaním rozprávok - PhDr. Alena
Hriňáková.
22. september 2016 Ľubovnianske strašidlo- sprievod mestom v strašidelných maskách, upálenie
Gašpareka. uchovávanie tradície v našom meste, ocenenie kreatívnych masiek, PhDr. Alena
Hriňáková.

OKTÓBER
06. október 2016 Cezpoľný beh - okresné kolo súťaže pre ZŠ a SŠ, PhDr. Alena Hriňáková.
13. október 2016 Cezpoľný beh - krajské kolo súťaže pre ZŠ a SŠ, PhDr. Alena Hriňáková.
15.-30.október 2016 Prezentácia činnosti MPSL na školách v meste Stará Ľubovňa, Bc. Pavla
Bačinská, Marta Hanečáková.
Šarkaniáda jesenná tvorivosť, súťaženie o najkrajšieho šarkana, MPSL.

NOVEMBER
01. november 2016 Lampiónový sprievod, pozdrav pre tých, ktorí už nie sú medzi nami, MPSL,
Paulina Vitovičová.
15. - 30. november 2016 Turistická sazka, vedomostná, korešpondenčná súťaž zameraná na
oblasť turistiky nášho regiónu , PhDr. Alena Hriňáková.
16. november 2016 Majstrovstvá okresu v bleskovom šachu, PhDr. Alena Hriňáková.
18. november 2016 Vŕbová píšťalka, súťaž v ľudovom speve, Mgr. Tomáš Starinský.
23. -25. november 2016 Podnikatelia deťom, príprava na Deň s Mikulášom, Mgr. Peter Martinek.
29. november 2016 ZÓNA BEZ PEŇAZÍ Výmena predmetov a služieb – bez peňazí. Celoslovenská
aktivita, ktorá povzbudzuje medzi ľuďmi kolovanie a výmenu predmetov, ktoré už nepotrebujú, nechcú
ich zničiť a mohli by poslúžiť niekomu inému. Nepotrebujeme všetko vlastniť a pokiaľ nám už veci
neslúžia, alebo sme sa ich nasýtili, môžeme ich vymeniť poprípade rovno darovať. Rovnako je však
možné vymieňať i služby a zručnosti, či myšlienky. Bc. Pavla Bačinská.
30. november 2016 Na Ondreja. Podujatie zamerané na uchovávanie ľudových tradícii / liatie olova
, pranostiky viažuce sa k menu Ondrej a adventnému obdobiu/, Paulína Vitovičová.

DECEMBER
2. december 2016 Deň dobrovoľníkov, poďakovanie dobrovoľníkom, spolupracovníkom,
spoluorganizátorom a sponzorom CVČ – Jolana Sarnecká.
28.11.-2.december 2016 KILO, charitatívna zbierka potravín pre ľudí v núdzi, ZŠ,SŠ a pešia zóna
Stará Ľubovňa, MPSL, PhDr.Marta Hanečáková, PhD.

05. december 2016 Deň s Mikulášom, rozsvietenie vianočného stromčeka v parku na námestí
generála Štefaníka pri pošte o 16.00 h. Podujatie určené deťom a rodičom pri príležitosti privítania sv.
Mikuláša a vianočných sviatkov Mgr. Peter Martinek.
05. december 2016 Mikulášsky beh ulicami mesta, Paulina Vitovičová.
03. december 2016 Stretnutie s Mikulášom v lesoparku, pešia turistika spojená s hľadaním
pokladov, opekaním a rozdávaním Mikulášskych balíčkov, vyhodnotenie víťazov turistickej sazky,
PhDr. Alena Hriňáková.
10. december 2016 Vianočné aranžovanie, okresná súťaž 5. - 9. ročník ZŠ a 8 – ročného gymnázia
v aranžovaní vianočných ikebán, Jolana Sarnecká.
17. december 2016 Vianoce pre radosť aktivity zamerané na pečenie perníkov, výrobu vianočných
ozdôb, ikebán hry a zábavu, Paulína Vitovičová.
20. december 2016 Predvianočný šachový turnaj O kráľa šachu, súťaž – vyhľadávanie talentov,
PhDr. Alena Hriňáková.
27. december 2016 - 30. január 2017 Súhvezdie umenia, výstava mladých umelcov z okresu Stará
Ľubovňa, Mgr. Tomáš Starinský, Bc.Pavlina Bačinská.
25. -30.december 2016 Divadlo odzadu, Márika Smreková, Pavla Bačinská.
31. december 2016 Detský Silvester 16.00 h, rozlúčka so starým rokom, Vinšovačky, riekanky ,
tanec a ohňostroj pre najmladších obyvateľov mesta Stará Ľubovňa. Pavel Mrug.

Zmena výchovno - vzdelávacích aktivít vyhradená. Môže byť doplnená, alebo upravená na základe
požiadaviek Mesta Stará Ľubovňa a požiadaviek deti a mladých ľudí žijúcich v meste.

Športové a vedomostné súťaže a olympiády 2016
JANUÁR
Olympiáda v AJ obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Olympiáda v NJ obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Matematická olympiáda Z5, Z9 obvodné kolo –Jolana Sarnecká
FEBRUÁR
Biologická olympiáda – kat. C obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Geografická olympiáda- kat. E, F, G, H, I obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Dejepisná olympiáda obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Stolný tenis žiakov a žiačok obvodné kolo súťaže pre žiakov a žiačky ZŠ – Jolana Sarnecká
MAREC
Európa v škole vyhodn. súťaže a okr. prehliadka v liter. a výtvarnej tvorbe – Tomáš Starinský
Basketbal žiakov ZŠ obvodné kolo žiakov – Jolana Sarnecká
Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Fyzikálna olymoiáda kat. E, F obvodné kolo žiakov – Jolana Sarnecká
Basketbal žiakov ZŠ obvodné kolo žiakov – Jolana Sarnecká
Chemická olympiáda Dz. obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Pytagoriáda – kategória P3, P4, P5 obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Pytagoriáda – kategória P6, P7, P8 obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ obvodné kolo – Jolana Sarnecká
APRÍL
Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8 obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Slávik Slovenska okresná súťaž v ľudovom speve – Tomáš Starinský
MÁJ
Biologická olympiáda – kat. D obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Prednes poézie a prózy v NJ pre 3.-9.ročník ZŠ a OG – Jolana Sarnecká
Ľubovnianske hry v bleskovom šachu okresné kolo súťaže pre starších žiakov – 8.30h v CVČ PhDr . Alena Hriňáková
Ľahká atletika obvodná súťaž pre žiakov ZŠ – Jolana Sarnecká
Okresné kolo v malom futbale- najmladší žiaci obvodná súťaž pre žiakov ZŠ – Jolana Sarnecká
Okresné kolo v malom futbale- mladší žiaci obvodná súťaž pre žiakov ZŠ – Jolana Sarnecká
Okresné kolo v malom futbale- starší žiaci obvodná súťaž pre žiakov ZŠ – Jolana Sarnecká
Okresné kolo v malom futbale- staršie žiačky obvodná súťaž pre žiakov ZŠ – Jolana Sarnecká
NOVEMBER
Technická olympiáda obvodné kolo – Jolana Sarnecká
Okresné kolo vo florbale ZŠ – Jolana Sarnecká
Okresné kolo v stolnom tenise ZŠ – Jolana Sarnecká
DECEMBER
Olympiáda zo SJ a literatúry obvodné kolo – kat. C – Jolana Sarnecká

Plán
podujatí v
sobotu

súťaží

Podujatia
mimo
školských

počet
účastníkov

Všetky
podujatia

Oblasť

Plán podujatí
v nedeľu

Návrh počtu účastníkov na základe kalendára podujatí

Pedagogika voľného
času (olympiády, súťaže,
vyhlásené MŠVVaŠ)

34

2 917

0

1

0

Kultúra a umenie

17

1 790

17

9

0

Telesná výchovy
a šport

6

822

6

1

0

Turistika
a branných športov

19

5 107

19

3

0

Spoločenské vedy, jazyky
a medzinárodná spolupráca

11

2567

11

6

0

Veda a technika

2

865

2

1

0

Prírodné vedy

6

307

6

0

0

Celomestské podujatia pre
Rodičov a deti v Starej
Ľubovni

8

1 827

8

4

1

CELKOM

141

19 119

107

25

1

Pre mesto Stará Ľubovňa
Mimo olympiád a súťaži

107

16 202

107

0

0

Príloha číslo 2

Zoznam externých pracovníkov
1) Ján Saloň – sokoliarsky krúžok
2) Lenka Vašková – kynologický krúžok
3) Natália Hrežová – anglický jazyk začiatocníci
4) Barbora Repková – moderný tanec
5) Alexandra Pavlovská – tvorivé dielne – výtvarná oblasť
6) Anetta Husárová – plávanie
7) Františka Marcinová – tanečná príprava – ľudový tanec
8) Klára Vybíralová – tanečná príprava – moderný tanec

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 2015

- Zabezpečenie pravidelnej záujmovej činnosti.
-

Október 2015

- Spracovanie kalendára podujatí.
-

November 2015

Január 2016

Február 2016

-

Aktivity počas zimných prázdnin.

-

Návrh aktivít na jarné a letné prázdniny.

-

Medzinárodná spolupráca, mobilita mládeže.
Európska dobrovoľnícka služba, rozšírenie ponuky hostiteľských
miest.

- Zabezpečovanie olympiád a súťaži pre ZŠ v okrese.
Cezhraničná spolupráca, spoločné projekty.
Príprava celoročných aktivít Detektív očko, Cevečkový guľáš, Deň
pre moje mesto, Detský deň, Ľubovnianske hry, Stretnutie
partnerských miest

- Príprava doplnkových podujatí pre členov záujmových
krúžkov, klubov pracujúcich pri CVČ.
-

Apríl 2016

Návrh aktivít pre prácu s deťmi a mládežou 11 -17 rokov.
Príprava a realizácia Dňa dobrovoľníctva.

- Deň s Mikulášom a realizácia aktivít v decembri 2015.

-

Marec 2016

Príprava koncepcie „Práca s deťmi a mládežou
na lokálnej úrovni.“ Formálne a neformálne vzdelávanie.

- Schválenie rozvrhu záujmovej činnosti.
-

December 2015

Príprava aktivít na Ľubovniansky jarmok.
Plán práce na školský rok 2015/2016.

Systém práce v otvorených kluboch, podávanie
Informácii pre mládež.

- Príprava celoslovenskej súťaže „Kľúč od pevnosti“ a
„Medzinárodného rodinného splavu“.

Máj 2016

- Schválenie koncepcie letnej činnosti.
-

Jún 2016

Ukončenie pravidelnej krúžkovej činnosti.
Príprava aktivít v rámci MDD

- Vypracovanie hodnotení aktivít CVČ v jednotlivých
oblastiach.
-

Letná činnosť, plán dovoleniek a NV pracovníkov

PLÁN ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY CVČ
Pedagogická rada pracovníkov CVČ bude zasadať 3 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 2015

1. Vyhodnotenie činnosti CVČ za uplynulý školský rok 2014/2015,
vrátane letných aktivít.
2. Štatistické hodnotenie aktivít a návštevnosti zariadenia.
3. Plán práce na školský rok 2015/2016.

Február 2016

1. Hodnotenie činnosti za I. polrok 2015/2016.
2. Príprava koncepcie činnosti počas hlavných prázdnin.
3. Plán práce na školský rok 2015/2016.

Jún 2015

1.Vyhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2015/2016.
2. Hodnotenie a plán medzinárodných aktivít za jednotlivé oblasti.
3. Príprava koncepcie na školský rok 2016/2017.

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.

Príloha číslo 4
1. Country tanec
2. Moderný tanec
3. Tanečná príprava – moderný tanec
4. Tanečná príprava – ľudový tanec

1.-5. ročník ZŠ
2.-4.ročník ZŠ
5.-8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ a SŠ
samostatne pre MŠ
1.-2. ročník ZŠ
samostatne pre MŠ
1.-4. ročník ZŠ
5.–9. ročník ZŠ

5. Tvorivé dielne – divadelná oblasť

ZŠ, SŠ

6. Tvorivé dielne – výtvarná oblasť

ZŠ, SŠ

7. Malá škola varenia a pečenia
8. Malá škola ručných prác
9. Malá škola technických prác

2.-4. ročník ZŠ
5.-9. ročník ZŠ
2.–4. ročník ZŠ
5.-9. ročník ZŠ + SŠ
5.-9. ročník ZŠ

10. Počítač pre každého

1.– 9. ročník ZŠ
dospelí a seniori

11. Sokoliarsky krúžok

ZŠ, SŠ

12. Rybársky krúžok

ZŠ, SŠ

13. Cykloturistika

ZŠ, SŠ

14. Vodácka turistika

ZŠ, SŠ

15. Športový mix – pohyb moje hobby

ZŠ, SŠ

16. Tenis

ZŠ, SŠ

17. Malá škola šachu

ZŠ, SŠ

18. Florbal

ZŠ, SŠ

19. Plávanie pre začiatočníkov

ZŠ, SŠ

20. Plávanie pre pokročilých

ZŠ, SŠ

21.

Anglický jazyk pre začiatočníkov
Anglický jazyk konverzácia

ZŠ, SŠ

15 €
ročne
15 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
15 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
15 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
15 €
ročne
15 €
ročne
20 €
ročne
20 €
ročne
20 €
ročne
20 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
30 €
ročne

22. Jazyková príprava - anglický jazyk
23. Nemecký jazyk - konverzácia
24.

Základy gitary

MŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ

25. Kynologický krúžok

ZŠ, SŠ

26. Šermiarsky krúžok

ZŠ, SŠ

30 €
ročne
30 €
ročne
10 €
ročne
10 €
ročne
15 €
ročne

KLUBY
1. Roma klub
2. Klub mladých výtvarníkov
3. Klub mládeže a dobrovoľníkov
4. Filmový klub
Klub spoločenskej výchovy, základy
5. spoločenských tancov
6.

Klub ľudových tancov

7. Nebojme sa slovenčiny

5 € ročne
5€
SŠ
ročne
0€
SŠ, VŠ, mladí nezamestnaní
ročne
ZŠ,SŠ,VŠ, pracujúci dospelí
10 €
a seniori
ročne
10 €
ZŠ
ročne
Žiaci, študenti, pracujúci
10 €
dospelí a seniori
polročne
10 €
ZŠ, SŠ
ročne
1.-9. ročník ZŠ

