CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Farbiarska 35, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

PLÁN ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU
NA ŠKOLSKÝ ROK 2010-2011
Plán činnosti Centra voľného času v Starej Ľubovni (ďalej len CVČ) vychádza z týchto
dokumentov:
1. Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej
správy v školstve v SR.
2. Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
3. Z vyhodnotenia činnosti CVČ za školský rok 2009/2010
4. Akčného plánu politiky mládeže na rok 2010/2011
5. Zákona z 2.júla 2008 o podpore práce s mládežou
6. Koncepcie práce s deťmi a mládežou v Meste Stará Ľubovňa 2008 - 2013
V školskom roku 2010/2011 budeme pokračovať v oblastiach pedagogiky voľného času,
kultúry a umenia, vedy a techniky, prírodných vied, medzinárodnej spolupráce a jazykov,
telesnej výchovy a športu, brannej výchovy a turistiky. V priebehu školského roka doplníme
činnosti z oblasti participácie, dobrovoľníctva a zároveň budeme overovať možnosť práce na
základe nového školského zákona o podpore práce s mládežou. Prvým krokom bude
zosúladenie aktivít jednotlivých oblasti a spojenie oblasti práce tak aby zodpovedali záujmom
detí a mládeže a zároveň plnili úlohy Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Stará
Ľubovňa
Navrhnuté nové oblasti práce :
 oblasť kultúry a umenia
 oblasť TV, športu a turistiky
 oblasť práce s verejnosťou a rozvoja aktivít na lokálnej úrovni
 oblasť prírodných vied a environmentálnej výchovy, práca s mládežou , participácia
 oblasť vedy, techniky a práce s internetom
 oblasť práce s minoritnými skupina a talentovanou mládežou
 oblasť medzinárodnej spolupráce a dobrovoľníctva
 oblasť ekonomiky, personalistiky a materiálneho zabezpečenia
Činnosť CVČ bude prebiehať vo vlastnom zariadení v centre mesta Stará Ľubovňa,
lodenici, v prenajatých 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 ďalšie aktivity)
- činnosti zabezpečovanej v čase prázdnin
(tábory, sústredenia, exkurzie, výcviky, výlety,
stretnutia)
- práce s dobrovoľníkmi v rámci EDS
a dobrovoľníckych aktivít CVČ

-2Finančné prostriedky pre činnosť zariadenie získa z príspevku Mesta Stará Ľubovňa
prostredníctvom podielových daní, ďalšie zdroje bude získavať prostredníctvom sponzorov,
darcov, poplatkov od účastníkov aktivít, grantov a programov, ktoré sú zamerané na deti a
mládež.
V priebehu školského roka CVČ zabezpečí aktivity, ktoré budú orientované na
prezentáciu činnosti zariadenia na verejnosti a napĺňaniu stratégie práce s deťmi a mládežou
obsiahnutej v dokumente „Koncepcia práce s deťmi a mládežou v Meste Stará Ľubovňa 2008
-2013. Na základe poverenia Krajským školským úradom budeme zabezpečovať súťaže a
olympiády vyhlasované MŠ SR pre žiakov základných škôl okresu Stará Ľubovňa.
Svoju pozornosť bude venovať aj práci s verejnosťou a mládežou vo veku 15 -30 rokov.
Taktiež podáme pomocnú ruku pri práci s mládežníckym parlamentom a vznikajúcim
mládežníckym organizáciám s cieľom podchytiť čo najväčší počet mladých ľudí na aktívnu
participáciu deti a mládeže na lokálnej úrovni.
V spolupráci s mestom a občianskymi združeniami pripravíme návrhy Akčných plánov na
nasledujúce roky s cieľom naplniť úlohy Koncepciu práce s deťmi a mládežou v Meste Stará
Ľubovňa.
Činnosť bude motivovaná aktivitami, ktoré budú smerovať k prevencii proti drogám a
spoločenský nežiadúcim javom., ako aj participácií mladých ľudí na živote mesta. Nielen
z dostupných zdrojov ale aj štúdiom odborných materiálov pomôžeme deťom a mladým
ľuďom aktívne a zmysluplne využívať voľný čas
Hlavné úlohy pre oddelenia:
1. Vytvoriť v jednotlivých oblastiach dostatočný priestor pre rozvoj osobnosti deti a mládeže
v čase mimo vyučovania, s prihliadnutím na deti a mládež zo sociálne menej podnetného
prostredia. Zamerať sa na motiváciu k záujmovej činnosti deti vo veku 11 – 17 rokov.
2. Pri rozšírovaní pravidelnej záujmovej činnosti prihliadať na nové trendy v oblasti
výchovy mimo vyučovania, out doorové aktivity, nízkoprahové aktivity.
3. Do činnosti zavádzať nové smery a trendy z oblasti výchovy mimo vyučovania,
neformálne vzdelávanie. Pomôcť deťom a mládeži pri výbere záujmových útvarov, viesť
ich k samostatnosti a zmysluplnému využívaniu voľného času, využívať metódy a formy
neformálneho vzdelávania.
4. Naďalej venovať pozornosť programu “Prevencia kriminality a inej protispoločenskej
činnosti.“ V spolupráci s ďalšími inštitúciami v meste pripravovať spoločnú stratégiu pri
napĺňaní úloh v oblasti prevencie.
5. Na základe poverenia KŠÚ a Mestom Stará Ľubovňa organizovať súťaže vyhlasované MŠ
SR .
6. Metodicky usmerňovať činnosť externých pracovníkov a záujmovú činnosť v jednotlivých
oblastiach CVČ.
7. V pravidelnej záujmovej činnosti 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
uviesť konkrétne postupy a možnosti získavania finančných prostriedkov.
9. Činnosť CVČ pravidelne propagovať na verejnosti- uviesť konkrétne postupy pri
propagácií oddelenia na verejnosti.
10. Zapájať sa do vyhlásených (MŠ SR a iných inštitúcií) grantových programov.

-311. Do celoročných plánov práce jednotlivých oblasti uveďte možnosti ďalšieho vzdelávania
v danej oblasti. Každý výchovný pracovník v CVČ sa v priebehu školského roka sa bude
ďalej vzdelávať vo svojej oblasti a hľadať nové možnosti rozširovania svojich vedomosti
a zručnosti.
12. Výchovní pracovníci naplánujú spoluprácu s neziskovými organizáciami , občianskymi
združeniami podľa odbornosti, v celoročnom pláne oddelenia budú stanovené formy,
metódy a ciele spolupráce.
13. Podávanie informácií v oblasti získavania finančných zdrojov pre prácu s mládežou,
poradenské služby pre mládež, spoločná realizácia aktivít CVČ a skupín mladých
ľudí v meste Stará Ľubovňa
Z: výchovní pracovníci CVČ
T: v priebehu šk.roka 2010/2011

II. ÚLOHY PRAVIDELNEJ A PRÍLEŢITOSTNEJ 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
 rozpracuje na podmienky oddelenia činnosť s mládežou vo veku 15 -18 rokov
 prezentácia CVČ na verejnosti prostredníctvom vystúpení tanečných krúžkov
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia
b/ oblasť pedagogiky voľného času , informácií a poradenstva
Činnosť oddelenia bude sa orientovať na :
 koordináciu podujatí CVČ , vydá kalendár podujatí na školský rok 2010/2011
 aktivity pre talentované deti a mládež
 pravidelné spracovávanie plánu podujatí na jednotlivé mesiace na základe návrhov
jednotlivých pracovníkov
 práca s minoritnými skupinami detí a mládeže
 pravidelné poskytovanie informácií, rozšírenie informácií na webstránku CVČ
 poradenská služba pre mládež v oblasti mobility, vyhľadávanie práce, podpory
prostredníctvom grantov
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia

c/ oblasť vedy a techniky
Činnosť v tejto oblasti zamerať na:
 chod INTERNETU pre deti a mládež , ako aj pracovníkov CVČ
 udržiavanie aktuálnej webovskej stránky CVČ
 rozvoj vedy a techniky , zvyšovanie kvalifikácie pedagogických pracovníkov v danej
oblasti
Z: pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia

d/ oblasť prírodných vied
Činnosť oddelenia zamerať na:
 environmentálnu výchovu , výchovu k čistému životnému prostrediu
 zabezpečí spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy s jednotlivými ZŠ v meste
 koordinácia aktivít mládežníckeho parlamentu
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia

d/ oblasť turistiky a branných športov
Činnosť zamerať na
 rozšíriť spoluprácu s Klubom slovenských turistov v oblasti cykloturistiky
 vyhľadávaniu ďalších možnosti pre aktívne trávenie voľného času v oblasti turistiky
a branných športov
 vyhľadávanie zdrojov pre podporu tradičných podujatí organizovaných oddelením
(sponzoring, projekty, nadácie a granty)
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia
e/ oblasť telesnej výchovy a športu
Činnosť oddelenia zamerať na:
 zabezpečeniu činnosti na ihrisku pri CVČ
 zabezpečeniu súťaži z oblasti športu v spolupráci s SAŠS v okrese
 zabezpečovaniu pomôcok k netradičným športovým disciplínám
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia

f/ oblasť zahraničnej spolupráce, spoločenskovedná a jazykov
Činnosť tohoto oddelenia sa bude orientovať
 zabezpečeniu aktivít pre MŠ v oblasti výučby jazykov ,

 zabezpečeniu dobrovoľníckej služby a aktivít dobrovoľníkov v rámci grantového programu
Mládež v akcii
 rozvíja medzinárodnú spoluprácu v rámci programu EÚ „Mládež v akcií a cezhraničnej
spolupráce
Z: výchovný pracovník oddelenia
T: daný v celoročnom pláne oddelenia

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. Pri plánovaní
aktivít nezabúdať na primestské detské tábory, tábory mimo okresu Stará Ľubovňa, stanové
tábory.
Jesenné prázdniny : 29.10.-2.11.2010
Vianočné prázdniny : 23.12.-7.1.2011
Polročné prázdniny: 31.1.2011
Jarné prázdniny: 28.2.- 4.3.2011
Veľkonočné prázdniny : 21.4.-26.4.2011
Letné prázdniny: 1.7. -2.8. 2011
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 11.10.2010 –31.10.2008 v čase od 9.00 - do 17.00h
od 01.11.2010 do 31.05.2011 na základe rozvrhu hodín záujmovej činnosti a aktivít
uskutočňovaných v zariadení maximálne však do 21.00 v priebehu pracovných dní a do
22.00 hod . v priebehu víkendov.
e/ plány jednotlivých záujmových útvarov spracovať do dvoch týždňov od prvej schôdzky
záujmového útvaru.
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 – časový harmonogram
a taktiež finančné zabezpečenie, spracuje návrh najnutnejších pracovných pomôcok
na činnosť oddelení v spolupráci s výchovnými pracovníkmi .

Celoročného plánu práce vychádza z :
1/ Výchovného programu Centra voľného času v Starej Ľubovni
2/ Harmonogram podujatí, súťaží, prehliadok a olympiád organizovaných CVČ
IV. PRÍLOHY
1/ Zoznam externých pracovníkov CVČ a ich úväzky
2/ Plán zasadnutí pedagogickej rady a plán pracovných porád, hospitácií
3/ Zoznam záujmových útvarov pri CVČ
V Starej Ľubovni 11.10.2010
Prerokované na zasadnutí Rady školského zariadenia pri CVČ dňa 11.10.2010
PhDr. Marta Hanečáková, riaditeľka

Centrum voľného času v Starej Ľubovni otvára v školskom roku
2008/2009 tieto záujmové útvary a kluby
Aerobik pre 3.-6. roč. ZŠ
Anglický jazyk pre MŠ
Anglický jazyk pre ZŠ
Nemecký jazyk začiatočníci pre 2 . -9.ročník ZŠ
Nemecký jazyk konverzácia pre ZŠ a SŠ
Španielsky jazyk začiatočníci pre ZŠ,SŠ
Country tance pre 1.-3.ročník ZŠ
Klub moderátoriek pre 5.-8 ročník ZŠ
Klub hudobníkov pre 8.-9.ročník ZŠ a SŠ
Klub malého futbalu pre 3.-8.ročník ZŠ
Hokejbalový klub pre 3.-8.ročník ZŠ
Ľubovniansky literárny klub pre ZŠ a SŠ
Klub mladých výtvarníkov SŠ
Klub mládeže a dobrovoľníkov SŠ,VŠ , mladí nezamestnaní
Klub spoločenského tanca pre SŠ
Klub spoločenského tanca pre1.-3. roč. ZŠ
Klub rómskej mládeže pre mládeže pre 1.-9.ročník ZŠ
Ľudový tanec pre 2.-4.ročník ZŠ
Malá škola varenia a pečenia 2.-6. ročník ZŠ
Malá škola ručných prác pre 5.-9. ročník ZŠ
Malá škola šachu pre ZŠ a SŠ
Mladý rybár pre 4.-9.rčoník ZŠ
Moderný tanec pre 1.-6. ročník ZŠ
Moderný tanec FLEX pre ZŠ
HIP –HOP pre 5.-9. ročník ZŠ a SŠ
Tanečná príprava MŠ
Počítač môj pomocník pre 5.-9. ročník ZŠ
Práca s internetom 5.-9.ročník ZŠ
Základy informatiky pre začiatočníkov
Hranie počítačových hier po sieti pre 4.-9.ročník ZŠ
Plávanie pre začiatočníkov pre 1.-9.roč.
Plávanie pre pokročilých pre ZŠ a SŠ
Vodácka turistika pre 5.-9. roč. ZŠ
Poplatky na záujmovú činnosť sú určené VZN č.47 Mestá Stará Ľubovňa

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 2010

-

Zabezpečenie pravidelnej záujmovej činnosti.
Príprava aktivít na Ľubovniansky jarmok.
Plán práce na školský rok 2008/2009.

Október 2010

-

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

November 2010

-

Schválenie rozvrhu záujmovej činnosti.
Návrh aktivít pre prácu s deťmi a mládežou 11 -17 rokov.
Príprava Dňa dobrovoľníctva.

December 2010

-

Deň s Mikulášom , príprava aktivít.
Aktivity počas zimných prázdnin.

Január 2011

-

Návrh aktivít na jarné a letné prázdniny.
- Medzinárodná spolupráca, mobilita mládeže.
- Európska dobrovoľnícka služba, rozšírenie ponuky
hostiteľských miest.

Február 2011

-

Zabezpečovanie olympiád a súťaži pre ZŠ v okrese.
Cezhraničná spolupráca, spoločné projekty.
Príprava výstavy „ Súhvezdie umenia“

Marec 2011

-

Apríl 2011

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

Máj 2011

- Schválenie koncepcie letnej činnosti.
- Ukončenie záujmovej činnosti.
- Príprava aktivít v rámci MDD

Jún 2011

-

Príprava doplnkových podujatí pre členov záujmových
krúžkov, klubov pracujúcich pri CVČ.
- Systém práce v otvorených kluboch, podávanie
Informácii pre mládež.

Vypracovanie hodnotení aktivít CVČ v jednotlivých
oblastiach.
- Letná činnosť, plán dovoleniek a NV jednotlivých
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.

11.10. 2010

1. Vyhodnotenie činnosti CVČ za uplynulý školský rok 2009/2010,
vrátane letných aktivít.
2. Štatistické hodnotenie aktivít a návštevnosti zariadenia.
3. Plán práce na školský rok 2009/2010.
4. Príprava koncepcie plánu práce s deťmi a mládežou na regionálnej
a lokálnej úrovni.

31.1.2011

1. Hodnotenie činnosti za I.polrok 2010/2011.
2. Príprava koncepcie činnosti počas hlavných prázdnin.
3. Schválenie plánu aktivít na jarné prázdniny.

27.06.2011

1.Vyhodnotenie záujmovej činnosti v školskom roku 2010/2011
2. Hodnotenie aktivít za jednotlivé oblasti.
3. Príprava koncepcie na školský rok 2010/2011.

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.

V Starej Ľubovni 11.10.2010
Prerokované na zasadnutí Rady školského zariadenia pri CVČ dňa 11.10.2010
Spracovala : PhDr. Marta Hanečáková
riaditeľka CVČ

