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Centrum voľného času /ďalej len CVČ/ je výchovno-vzdelávacím mimoškolským zariadením
pre všetkých žiakov školy, kde budú môcť aktívne tráviť svoj voľný čas.
Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre racionálne využívanie voľného času žiakov mimo
vyučovania, pre oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, pre rozvoj talentov,
tvorivosti a schopností.
Činnosť CVČ bude v tomto školskom roku orientovaná do troch oblastí práce s deťmi: do
pravidelnej, príležitostnej, a prázdninovej. CVČ sa bude podieľať na výchove a vzdelávaní
mimo vyučovania formou organizovania voľnej a spontánnej činnosti v oblasti športu,
telesnej výchovy, prírodovedy, techniky a spoločenských vied na báze činností záujmových
útvarov a rôznych jednorázových podujatí. Budeme spolupracovať so školami, školskými a
kultúrnymi zariadeniami, Mestským úradom, mládežníckymi a detskými organizáciami.
Doplnkovou činnosťou bude metodická, hospitačná, publikačná a finančná činnosť.
Pravidelná činnosť - bude organizovaná v práci záujmových útvarov, ktoré povedú stáli,
externí a dobrovoľní pracovníci.
Záujmové útvary budú pracovať v odboroch: športu, vedy, techniky, turistiky, spoločenských
vied a jazykov. Veľmi radi privítame akýkoľvek nápad a pomoc pri rozširovaní ponuky
záujmových útvarov. Rozpis stretávania sa jednotlivých záujmových útvarov bude upresnený
do 15.septembra, kedy začnú jednotlivé krúžky pracovať so svojimi vedúcimi záujmových
útvarov. Členovia jednotlivých krúžkov sa budú prezentovať na rôznych vystúpeniach,
súťažiach a podujatiach. Budeme sa podieľať na organizovaní rôznych podujatí i ako
spoluorganizátori mestských, okresných či krajských súťaží.

Hlavné úlohy :
1/ prijať dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
-nábor detí do ZÚ, propagácia činnosti ZÚ
-pedagogická dokumentácia
- prvé stretnutie MZ vychovávateliek ŠKD a CVČ
Termín : september 2016
Michalove
2/Pomôcť deťom správne využívať svoj voľný čas ponukou zaujímavých širokospektrálnych
aktivít
a/ v príležitostnej činnosti
b/ pravidelnou činnosťou záujmových útvarov a športových útvarov
podľa záujmov detí a tak ich odpútať od negatívnych vplyvov ulice.
Termín : po celý rok

Zodp. Michalove, vedúci ZÚ

3/ Práca s externistami a vedúcimi ZÚ
-rozhovor k Mesiacu úcty k starším , organizovanie podujatí podľa plánu MZ
Termín : jún

Zodp. Michalove , Kulich

/Pomáhať členom Obvodných odborných komisií v jednotlivých olympiádach
a postupových súťažiach. Využívať webové stránky Iuventy, pomoc CVČ Junior Banská Bystrica.
Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica, školský športový informačný portál a minedu.
Termín – celý rok

Zodp.Michalove

5/ Využívať informácie z histórie aj súčasnosti nášho mesta, regiónu a k výročiam,
pamätným dňom a sviatkom organizovať besiedky, tvorivé dielne, stretnutia ,tematické výstavy.
Termín – celý rok

Zodp. Michalove,

6/ November - Stolno - tenisový turnaj - medzitriedne kolo
Florbalový turnaj
Zodp. Michalove
7/ Každodennou činnosťou predchádzať všetkým formám diskriminácie ,xenofóbie ,intolerancie
a rasizmu. Uplatňovať práva dieťaťa.
Termín – celý rok
Zodp. Michalove a vedúci ZÚ
8/ Spolupracovať s vedením školy, učiteľmi, rodičmi detí a všetkými inštitúciami, organizáciami
v meste Poltár.
Termín- celý rok

Zodp. Michalove

9/ Pri výchovno-vzdelávacej činnosti upevňovať kompetencie dieťaťa a rozvíjať kompetencie
potrebné pre praktický život.
Termín- celý rok
Zodp. Michalove a ved. ZÚ
10/ Enviromentálnu výchovu implementovať do každodennej činnosti CVČ .
Zodp. Michalove, vedúci ZÚ

Termín – celý rok

Rámcový plán
Dátum

Mesiac

Názov aktivity

September

Nábor žiakov do ZÚ
16.09.2016 Žiaci ZŠ , PT
Zorganizovanie a spropagovanie j úťaže
Práca s externistami a
vedúcimi ZÚ

Michalove

Memoriál J. Krňana
Pomáhať členom odborných
Komisií

23.10.2016 Mladí hasiči
01.10.2016

Michalove
Kulich, Michalove

Stolno-tenisový turnaj
Florbalový turnaj

6.11.2016 Deti ZŠ
13.11.2016

Michalove

November

December

Vianočné vystúpenie

20.12.2016 Deti ZŠ

Michalove, vedúci ZÚ

Oddychujme v pohybe

14.01.2017 Deti ZŠ

Michalove, vedúci ZÚ

Turnaj v prehadzovanej

20.01.2017 Deti ZŠ

Michalove

Október

Január

Cieľová skupina Zodpovedný

Michalove
Február

Fašiangové popoludnie
Karneval

10.02.2017 Deti ZŠ
Michalove,

Návšteva mestskej knižnice

10.03.2017 Deti ŠKD, CVČ

Talentmánia

21.04.2017 Deti ŠKD a ZÚ

Noc s Andersenom

1.4.2017

Marec
Michalove, vedúci ZÚ
Apríl

Michalove
28.04.2017 Deti ZÚ,ŠKD

Máj

Stavanie mája
1.6.2017

Jún

Júl

MDD 2016
Hra Plameň -pomoc pri
organizovaní súťaže
Príprava PDLT 2017
Detský letný tábor

31.5.2017

Deti mesta
Mladí hasiči
regiónu

Kulich, Michalove

Deti mesta Poltár

Michalove, vych. ŠKD

14.06.2017
Júl 2017

Celý rok sa podieľať na príprave a organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží
v školskom roku 2016/2017 a športových súťaží v okrese Poltár. Organizovať Prímestský detský letný
tábor 2017. Vypracovať projekt Zober loptu nie drogy.
V Poltári 31.08.2016

