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ÚVOD

V CVČ v Šuranoch chceme žiakom vytvoriť dostatočné množstvo záujmových útvarov a príležitostných činností, ktoré budú mať pozitívny vplyv
na intelektuálny, morálny aj sociálny rozvoj osobnosti. Prioritou je, aby vedomosti a znalosti získané v jazykových, hudobných, tanečných, športových,
výtvarných a prírodovedných krúžkoch, ale aj spontánnych činnostiach získané nenásilným, hravým spôsobom, podporovali a rozvíjali talent a záujmy
žiakov, ktoré by zúročili v ďalšom štúdiu i v budúcom povolaní.
Našim hlavným cieľom je poskytnúť žiakom priestor na realizáciu v rôznych spoločenských, športových a vedných oblastiach, ponúknuť dostatok
príležitostí na vzdelávanie sa, rozvíjanie svojho talentu, aktívny odpočinok a zmysluplné trávenie voľného času.
Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z
vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku
odbornej praxe, Výchovného programu Centra voľného času, ako aj z aktuálnych Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre
tento školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzuje ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom
čase. Činnosť CVČ je predovšetkým v mimo vyučovacom čase v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane prázdnin.
Centrum voľného času v Šuranoch je mestskou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Jeho zriaďovateľom je mesto Šurany.
Časť finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií dostávame v závislosti od počtu detí navštevujúcich krúžky z Mestského úradu Šurany,
z podielových daní. Časť prostriedkov môžeme získať prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré môžu priniesť deti navštevujúce krúžky, časť
prostriedkov musia platiť deti, ktoré navštevujú krúžky a podujatia. Finančne nápomocné nám bude aj OZ Na vŕšku, ktorého činnosť je zameraná
podobne, ako naše CVČ.
.
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1.ANALÝZA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/ 2017

III. SWOT ANALÝZA VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV:

SILNÉ STRÁNKY
 profesionalita pedagógov centra
 inovatívne aktivity
 podpora zriaďovateľa pri realizácii voľno-časových aktivít a pomoc pri ich organizovaní
 kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť pedagógov, ich flexibilita, originalita a samostatnosť vo výchovno-vzdelávacom procese
 dobrá klíma a dôvera na pracovisku, tímová práca pedag. zamestnancov
 široký záber výchovnej činnosti zariadenia
 dobrá spolupráca so ZŠ, MŠ a ŠZŠ, dobrá spolupráca so školami a ďalšími subjektmi mesta
 referencie spokojnosti zo strany rodičov a verejnosti ( pozitívna spätná väzba )
 možnosť realizácie cyklických kurzov a školení pre verejnosť
 kvalitná realizácia prázdninovej činnosti, narastajúci záujem zo strany verejnosti ( hlavne o pobytové tábory)
SLABÉ STRÁNKY
 málo finančných prostriedkov na vlastnú činnosť
 niektoré priestory centra sú v nevyhovujúcom stave ( hlavne hygienické zariadenia )
 nedostatočné technické a materiálne vybavenie centra pre niektoré aktivity
 nevyhovujúca poloha zariadenia ( veľká vzdialenosť od škôl, centra mesta )
 nevyhovujúci, resp. veľmi skorý termín nahlasovania detí a mládeže v rámci výkazov 15 – 01 k normatívnemu financovaniu
 obmedzené možnosti pre športové a iné netradičné ZÚ ( prispievame finančne na pobyt telocvični v meste)
 vzdelávacie poukazy (výhoda pre školy)
 slabá finančná motivácia pre výchovných a nepedagogických zamestnancov CVČ
 poplatky do záujmových útvarov ( záujmová činnosť na školách je bezplatná )
 neprenajímanie priestorov CVČ iným organizáciám
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PRÍLEŽITOSTI
 účasť na ďalšom vzdelávaní a možnosť sebavzdelávania pedagógov
 projekty, granty, žiadosti o dotáciu na činnosť ( kultúra, šport )
 možnosť využívania na propagáciu CVČ mestský rozhlas, web mesta, web a facebook CVČ
HROZBY
 poplatky do

ZÚ ( nie je možné pravidelne získať poplatky od všetkých členov ZÚ, hlavne od členov z klubov )
 silné konkurenčné prostredie ( bezplatné záujmové krúžky na ZŠ )
 systém financovania  nepriaznivý demografický vývoj
 výchova detí v rodine bez dôrazu na zmysluplné trávenie voľného času ich detí
 narastanie ,, papierovej záťaže ,,
 uprednostňovanie virtuálnej komunikácie
 obmedzenie finančných prostriedkov a ich prerozdelenie v originálnych kompetenciách

Počet účastníkov na podujatiach organizovaných CVČ v školskom roku 2016/2017 podľa oblastí výchovy:

Oblasť:

jazyky

Počet účastníkov:

64
6

Počet podujatí:

spol.vedná prírodovedná technika kultúra šport

3537
34

198
1

132
9

985
4

turistika informatika

3041
18

458
8

51
23

rodiny

3989
149

Spolu CVČ zorganizovalo, alebo sa podieľalo v školskom roku 2016-17 na 252 podujatiach, ktorých sa zúčastnilo 12391 účastníkov.
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2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE

Pedagogický úsek:

Riaditeľka: Mgr. Ingrid Duláková
Pracovná náplň:



















zodpovedá za hospodársko-technický stav Centra voľného času
zodpovedá za celú činnosť Centra voľného času v rámci platných
právnych predpisov pre školské zariadenie s právnou subjektivitou
má na starosti rozpočet centra voľného času
zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ
vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona 523/2004
zodpovedá za chod všetkých oddelení
podieľa sa na príprave propagačných materiálov
kontroluje činnosť formou hospitácií
vedie a spravuje stránku CVČ - facebook
zabezpečuje poradenstvo pre verejnosť
podieľa sa na rekreačnej činnosti Centra voľného času
podieľa sa na organizovaní plánovaných a príležitostných podujatí
vedie krúžky: EKO – pre ŠZŠ, počítačové krúžky
zúčastňuje sa na spolupráci a aktivitách z podnetu ZŠ, MŠ a okolitých škôl mesta Šurany
zabezpečuje prípravu a organizáciu letných denných a pobytových táborov
sleduje výzvy od nadácií a z ministerstiev, vyhotovuje projekty a žiadosti o granty
podieľa sa na účtovníckej agende
zodpovedá za platobný styk s bankovými inštitúciami
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Vychovávateľka: Ivana Jaššová ( 75 % úväzok )
Pracovná náplň:


















spolupracuje so školskými zariadeniami, pripravuje záujmovú činnosť pre ZŠ a MŠ ( 2- krát mesačne )
vedie krúžok: Keramika pre ZŠ, SNP5( 4x v týždni), ZŠ, Bernolákova (1-krát v týždni ), keramika v CVČ ( 1-krát v týždni)
zodpovedá za vypaľovanie keramických výrobkov a dodržiavanie s tým súvisiacich bezpečnostných zásad
vedie EKO krúžok ŠZŠ: (1-krát mesačne, popoludnie)
vedie krúžok : Šporové hry MŠ v CVČ
vedie krúžok: Sobotníček ( 1-krát mesačne, dopoludnie)
zodpovedá za podujatia na dopravnom ihrisku
pripravuje didaktické pomôcky a propagačné materiály
organizuje príležitostnú činnosť - súťaže rôzneho charakteru
organizuje a zabezpečuje v rámci rekreačnej činnosti exkurzie a výlety
zabezpečuje prípravu a organizáciu letných denných a pobytových táborov
spolupracuje s mestom pri organizovaní niektorých podujatí
podieľa sa na príprave a vypracovaní projektov
vedie evidenciu a administratívu ohľadne krúžkovej a príležitostnej činnosti
vypracováva vyhodnocovacie správy z činností
podieľa sa na výzdobe a úpravách interiéru CVČ v súvislosti s výchovnou a sezónnou činnosťou
podieľa sa na vykonávaní inventarizácie majetku

Hospodársky úsek:
Hospodárka: Mgr. Denisa Gulášová ( interný zamestnanec - úväzok 25%)
Pracovná náplň:



podieľa sa na príprave rekreačnej činnosti tábory, exkurzie a výlety po legislatívnej a administratívnej stránke
pokladník Centra voľného času, vyberanie poplatkov, vedenie pokladničného denníka
7










zodpovedá za príjem a výdaj stravných lístkov
vedenie registratúry – archív, evidencia pošty, sprievodné listy odoslanej pošty, atď.
zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na stránke mesta
podieľa sa na vykonávaní inventarizácie majetku
vedie štatistiku a v AsC agende
podieľa sa na účtovníckej agende
spravovanie WEB stránky CVČ ( v príprave)
spolupracuje pri kontrolách a inšpekciách

Kurič – údržbár: Viliam Šimunek ( interný zamestnanec - úväzok 30%)
Školník: Jozef Botka ( interný zamestnanec - úväzok 50%)
Upratovačka, školníčka: (údržba a pomocné manuálne práce pri realizácii činností ): Anna Oremusová ( interný zamestnanec - úväzok 100% )

Ekonomický a úsek PAM:
Účtovníčka: Mgr. Erika Gulášová ( externý zamestnanec - úväzok 25%)
PAM:

Beata Garayová ( externý zamestnanec - úväzok 25%)

Personálne zabezpečenie ZÚ v CVČ:
Záujmové útvary v CVČ vedie v školskom roku 2017/18 spolu 19 vedúcich ZÚ, z toho 2 interní, 13 externých zamestnancov a 4 dobrovoľníci. Ich
zaradenie v krúžkoch je uvedené v tabuľke „ Pravidelná záujmová činnosť“ na str. 12.
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Činnosti zamestnancov Centra voľného času prebiehajú v naplánovanom týždennom režime:

DEŇ:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

ČAS A MIESTO:
13.00 - 17.30 hod., v CVČ,ZŠ, SNP5
13.00 - 17.30 hod., v CVČ, ZŠ Bernolákova ( príl. MŠ – od 8:00 )
13.00 - 17.30 hod., krúžky v CVČ, krúžky ZŠ, SNP 5
13.00 - 17.30 hod., podľa plánu aktivít, v CVČ
13.00 - podľa plánu aktivít
Každá prvá sobota v mesiaci od 9.00 – 13.00 hod. v CVČ, ďalej podľa plánu prílež. činnosti

Podľa plánu činností

Mnohé z krúžkov neprebiehajú priamo v budove CVČ, ale podľa možností a potrieb centra.
Pracovná doba zamestnancov sa upravuje tiež podľa činnosti a potrieb CVČ.

3. HLAVNÝ CIEĽ A ÚLOHY CVČ
V Centre voľného času, Na vŕšku 24 v Šuranoch chceme žiakom vytvoriť dostatočné množstvo záujmových útvarov a príležitostných činností,
ktoré budú mať pozitívny vplyv na intelektuálny, morálny aj sociálny rozvoj osobnosti. Prioritou je, aby vedomosti a znalosti získané v jazykových,
hudobných, tanečných, športových, výtvarných a prírodovedných krúžkoch, ale aj spontánnych činnostiach získané nenásilným, hravým spôsobom,
podporovali a rozvíjali talent a záujmy žiakov, ktoré by zúročili v ďalšom štúdiu, alebo v budúcom povolaní. Našim hlavným cieľom je poskytnúť
žiakom priestor na realizáciu v rôznych spoločenských, športových a vedných oblastiach, ponúknuť dostatok príležitostí na vzdelávanie sa, rozvíjanie
svojho talentu, aktívny odpočinok a zmysluplné trávenie voľného času.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE CIELE:
-

využívať inovatívne formy neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi a mládežou vo voľno-časových aktivitách
zavádzať do procesu výchovy rôzne netradičné formy, metódy a štýly práce
organizovaním rôznych rekreačných a turistických činností umožniť občanom mesta a ich deťom napĺňať ich voľný čas
9

-

v súlade s Národným programom podpory zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov (drogové závislosti,
kriminalita a iné negatívne spoločenské javy) hlavne v oblasti primárnej prevencie
realizovať vzdelávacie aktivity v rámci projektov
zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom postupových súťaží v rámci okresu v oblasti kultúry a športu

PLÁNOVANÉ ÚLOHY:
-

zapájať sa do projektov cez eurofondy, nadácie, granty a tak zabezpečiť CVČ viac financií a príležitostí k rozvoju rôznych aktivít
vytvoriť WEB stránku pre propagáciu CVČ a jej činnosti
riešiť technické a prevádzkové problémy v budove a vytvárať kvalitnejšie prostredie nielen v interiérových priestoroch, ale aj v areáli školského
zariadenia
zveľaďovať prostredie, v ktorom prebieha výchovno-vzdelávací proces
zmodernizovať niektoré priestory zariadenia, technicky vybaviť učebňu IKT novými počítačmi, zariadiť detskú herňu.
doplniť pavilón nástenkami a propagačnými materiálmi
pravidelne dopĺňať informačné materiály a plagáty na propagačnej mestskej tabuli
naďalej spolupracovať s príbuznými organizáciami v meste
pomocou médií propagovať prácu a úspechy CVČ
rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy v oblasti kultúry a športu, prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok, výstav
pokračovať v nami založenej regionálnej výtvarnej a speváckej súťaži „ Požitavské dvojspevy“, pokračovať v organizovaní „Dňa otvorených
dverí“, naďalej pravidelne spolupracovať s MŠ a ŠZŠ v Šuranoch
zorganizovať výstavu úspešných výtvarných prác detí pre verejnosť
pre vychovávateľov vytvoriť možnosti (podľa plánu kontinuálneho vzdelávania) zúčastňovať sa školení a kurzov a tým im dať príležitosť
zvyšovať si odborné schopnosti a zručnosti
osvojovaťsi inovatívne metodické materiály, využívať didaktické pomôcky a techniku
využívanie IKT tabuľu pri modernizácii výchovnovzdelávacieho procesu a pri motivácii detí na krúžkoch
vytvárať priestorové a motivačné zdroje v spolupráci s ďalšími školskými a kultúrnymi inštitúciami v meste Šurany
získať dobrovoľných, odborne pripravených vedúcich záujmových útvarov
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V CVČ budeme v priebehu školského roku a prázdnin vyvíjať činnosť v tematických oblastiach:






spoločensko-vednej
pracovno-technickej
prírodovedno-environmentálnej
esteticko-výchovnej (výtvarnej, hudobnej, literárno-dramatickej)
telesnej, športovej (turistickej) a zdravotnej

Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary (krúžky)
Pri tejto činnosti je potrebné:
-

pripraviť podnetný obsah a náplň činností v krúžkoch
ponúknuť nové a netradičné aktivity
podporiť kooperatívnu prácu, komunikáciu a dobré medziľudské vzťahy
udržať aktivitu v oblasti využívania počítačov s obsahom vhodných náučných, vzdelávacích ,výchovných a spoločenských tém v počítačových
krúžkoch
rozšíriť činnosť záujmových útvarov podporujúcich zručnosti v domácich prácach
zvýšiť pohybovú aktivitu detí
udržať si a podporovať spoluprácu s tanečnou školou Viva
podporiť rozvoj manuálnych a tvorivých zručností aj na príležitostných podujatiach
pokračovať v činnosti záujmových útvarov v oblasti rekreačného športu
zapojiť sa do športových aktivít v spolupráci s MHK a pripravovať deti MŠ na MINI hádzanú

Príležitostná záujmová činnosť
Príležitostnú činnosť budeme tohto roku organizovať podľa dostupných finančných prostriedkov. Zameriame sa predovšetkým na organizovanie
podujatí, akými sú:
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-

Mikuláš, Vianoce
Karneval, Fašiangy
Veľkonočné sviatky
športové aktivity
súťaže, výlety a exkurzie
aktivity na dopravnom ihrisku

Podujatia budú v dostatočnom čase presne termínované, konkretizované, dopĺňané a propagované prostredníctvom plagátov, oznamov a rozhlasu.
Pravidelná záujmová činnosť počas prázdnin:
-

letný pobytový tábor – nachádzať vhodné podmienky pre realizáciu pobytových táborov
letné denné tábory
realizácia jarného pobytového tábora ( s podmienkami pre lyžovanie a sánkovanie )

Letné tábory budú propagované formou plagátov, rozhlasu a na WEB stránke.
Voľná - náhodná záujmová činnosť
V rámci neočakávaných zmien, podnetov a nápadov z vlastných a iných zdrojov sme pripravení kreatívne reagovať.
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4. PRAVIDEĽNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
PRAVIDEĽNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Ponuka ZÚ

Zodpovedný pracovník

Ponuka ZÚ

Zodpovedný pracovník

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
Futbal prípr.
Futbal ml.žiaci
Futbal st.žiaci
Futbal ml.dorast
Futbal st.dorast B Šurany
Futbal st.dorast A Nitr.Hrádok
Hádzaná prípr.
Hádzaná ml.žiačky
Hádzaná st.žiačky
Hádzaná dorastenky ml.
Hádzaná dorastenky st.
Karate A
Karate B
Karate príp

Tomáš Arpáš (ex)
Marek Szegény (ex)
Marek Szegény (ex)
Mgr. Michal Halás (ex
Mgr. Michal Halás (ex)
Mgr. Michal Halás (ex)
Mgr. Lucia Cviková (ex)
Mgr. Romana Slažanská (ex)
Ing. Lucia Berešová (ex)
Romana Slažanská (ex)
Ing. Lucia Berešová (ex)
Roman Frnda (ex)
Roman Frnda (ex)
Roman Frnda (ex)

Joga - pilates
Atletika A
Atletika B
Atletika C
Atletika D
Atletika E
Bedminton
Stolný tenis
Tenis
Šachový

Karmen Sťuhová (pd)
Ing. Jozef Malík (ex)
Vilim Šimunek (ex)
Vilim Šimunek (ex)
Vilim Šimunek (ex)
Ing. Jozef Malík (ex)
Ing. Miroslav Mentel(dp)
Ing. Miroslav Augustín (ex )
Miroslav Kleman (dp)
Červenka (ex)

Športový MŠ, teloc. gymnázia
Športový MŠ CVČ
Cvičme v rytme MŠ CVČ

Mgr. Lucia Cviková (ex)
Ivana Jaššová
Ivana Jaššová

Ponuka ZÚ
Zodpovedný pracovník
ESTETICKO - VÝCHOVNÁ OBLASŤ,
KULTÚRA A UMENIE

Ponuka ZÚ
Zodpovedný pracovník
SPOLOČENSKO – VEDNÁ,
PRÍRODOVEDNO - ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ

Keramika ZŠ SNP
Keramika ZŠ SNP
Keramika ZŠ SNP

Malý vedec
Mgr. Ingrid Duláková (in)
Počítačové rébusy
Mgr.Ingrid Duláková (in)
EKO – MIX
Mgr.Ingrid Duláková, Ivana Jaššová (in)
Domček jedným ťahom
Ing.Michaela Beňová (dp)
Sobotníček
Mgr.Ingrid Duláková, Ivana Jaššová (in)
PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ
Kreatívko
Martina Stanová (ex)

Keramika ZŠ BER
Keramika CVČ
Mini Dance - tanečná
Lady Style - tanečná

Ivana Jaššová (in)
Ivana Jaššová (in)
Ivana Jaššová (in)
Ivana Jaššová (in)
Ivana Jaššová (in)
Viktor Vatkerti(dp)
Viktor Vatkerti(dp)

Skratky: interný zamestnanec (in), externý (ex), dobrovoľný pracovník (dp)
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5. PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
ŠKOLSKÝ ROK 2017/18
Mesiac
SEPTEMBER

Zodpovedný

Podujatie

Náplň práce

Určenie

Vych.CVČ,Duláková

Prezentácia činnosti CVČ v ZŠ, MŠ,
ŠZŠ
Otvorenie krúžkovej činnosti

Spojené s prácou v TD MŠ,ZŠ,SŠ

Verejnosť

Propagačné materiály a prezentácie

MŠ, ZŠ, SŠ, verej.

Deň otvorených dverí v CVČ – Nadácia
ZSE
Jesenná vychádzka – rozlúčka s letom
( Stredoeurópsky deň stromov)

Prezentácia práce CVČ, popoludnie plné aktivít,
súťaží, športu a umenia
Vychádzka do hája v okolí, pozorovanie prírodných
zmien, opekanie špekáčikov

MŠ, ZŠ, SŠ, verej.

Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Aktivity na dopravnom ihrisku, teória na IKT tabuli
Aktivity na dopravnom ihrisku, teória na IKT tabuli
Rébusy, šport, kreat.dielňa, IKT a spol.hry, relax.akt.
Strašidielková diskotéka, výroba hallow.masky, kvíz
Motivačné rozhovory a dokumenty na IKT tabuli
o zdravom životnom štýle. Pohybové aktivity, návod
ako si urobiť ovocný šalát
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Šport a kreatívne dielne. Téma: Gaštanko
Výroba adventnej dekorácie
Pečenie a zdobenie medovníčkov
Pečenie vianočných oblátok
Prezentácia vianočných dekorácií -adventný svietnik
Rozvoj plaveckých zručností
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Maľovanie netradičnými výtvarnými technikami
Hravé aktivity, súťaže
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Maľujeme netradične - arteterapia
Výzdoba kraslice netradične – rozprávkové domčeky

Seniori zo Šurian
ZŠ, SNP 5,1.- 4.ročník
ZŠ, SNP 5,1.- 4.ročník
MŠ,ZŠ
MŚ, ZŠ
MŠ, ZŠ, piatok

Vych.CVČ,Duláková
Mgr. Ingrid Duláková

OKTÓBER

Vych.CVČ, Duláková

NOVEMBER

Mgr. Ingrid Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ, Duláková

Počítače pre seniorov 4-krát mesačne
Rozvoj dopravných zručností
Rozvoj dopravných zručností
Jesenné prázdniny – 2 dni
Tekvičkové popoludnie
Fajčenie škodí zdraviu - 15. november
( k medzinárodnému dňu bez fajčenia)

Mgr. Ingrid Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ
Vych.CVČ, Duláková
Mgr.Ingrid Duláková
Vych.CVČ
Vych.CVČ, Duláková
Mgr. Ingrid Duláková
Mgr.Ingrid Duláková
Vych.CVČ
Mgr. Ingrid Duláková
Mgr.Ingrid Duláková
Mgr.Ingrid Duláková

Počítače pre seniorov 4-krát mesačne
MIX aktivít
Príprava na ADVENT
Kreatívna sobota - Vianočné pečenie
Tradície Vianoc
Vianočné tvorivé dielne - trhy
Mikulášska plaváreň v NZ
Počítače pre seniorov 2-krát mesačne
Kreatívna sobota
Polročné prázdniny
Počítače pre seniorov 3-krát mesačne
Kreatívne dopoludnie
Kreatívna sobota – Kraslica ako z

DECEMBER

JANUÁR

FEBRUÁR
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Deti a ich rodinní
príslušníci

Seniori zo Šurian
MŠ
MŠ, ZŠ, sobota
Verejnosť- sobota
Verejnosť - piatok
Verejnosť
ZŠ,SŠ
Seniori zo Šurian
deti verejnosť- sobota
ZŠ
Seniori zo Šurian
ZŠ
Verejnosť- sobota

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

Vych.CVČ
Mgr.Ingrid Duláková
Vych.CVČ,Duláková
Mgr. Ingrid Duláková
Vych.CvČ, Duláková
Vych.CVČ,
Vych.CVČ,
Mgr.Ingrid Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Mgr.Ingrid Duláková

rozprávky
Fašiangové posedenie v CVČ
Tvorivé dielničky
Jarné prázdniny
Počítače pre seniorov 4-krát mesačne
Súťažíme o knihu
Jarná vychádzka
Športujeme v CVČ
Mesiac lesov - aprílové zvieratká
Hry s rečou
Kreslíme ku Dňu Zeme

Vych.CVČ, Duláková
Mgr. Ingrid Duláková
Vych.CVČ
Mgr.Ingrid Duláková
Mgr.Ingrid Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ, Duláková
Vych.CVČ
Vych.CVČ
Vych.CVČ
Vych.CVČ
Mgr. Ingrid Duláková
Vych.CVČ, Duláková

Vychádzka
Počítače pre seniorov 4-krát mesačne
Tradície Veľkej noci
Veľkonočné dielne v meste
Mix aktivít pre MŠ
Návšteva u včelára
Škôlkárska veselica
Batôžkový majáles pre mládež
Tvorivé dielne
Keď som po cestičke išiel
Darček pre mamičku
Počítače pre seniorov 4-krát mesačne
Turistický výlet

Vych.CVČ,Duláková
Mgr.Ingrid Duláková
Mgr.Ingrid Duláková
Vych.CVČ, Malík
Vych.CVČ, Malík
Vych.CVČ
Vych.CVČ
Mgr. Ingrid Duláková
Vych.CVČ

Oslava sviatku detí MDD
Výtv.prejav detí z Požitavia-2.ročník
Požitavské dvojhlasy-2.ročník
Šurianska športová olympiáda
Šurianska športová olympiáda pre MŠ
Športové dopoludnie
Športové dopoludnie
Počítače pre seniorov 4-krát mesačne
Keď som po cestičke išiel

Karnevalové popoludnie s občerstvením
Valentínske darčeky
Podľa plánu na prázdniny, Hlinohranie - arteterapia
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Kvíz – téma knihy a ilustrátori, čítanie, dramatizácia
Rybačka v Tone – v spolupráci s rybársk. spolkom
Športové popoludnie s prvkami atletiky
Tvorenie hybridov v graf.programoch PC
Bábkové divadlo - tvorivá dramatika
Výtvarné stvárnenie sviatku Zeme + kvíz
s odmenami
Hrubý háj, pozorovanie prírody
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Tradičné aj netradičné zdobenie kraslíc
Prezentácia
Kreatívne dielne – modelovanie zvieratka, šport
Význam včiel a ich produktov
Majáles pre najmenších – súťaže a hry
Majáles v areáli CVČ – súťaže, ceny, tombola
Výroba darčekov ku dňu matiek
Teoretická a praktický výcvik na dopravnom ihrisku
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
3-dňový poznávací pobytový výlet ( Kokava nad
Rimavicou
Hry a súťaže pre deti v CVČ
Reg. spevácka súťaž amatérov v dvojhlasnej piesni
Regionálna výtvarná súťaž detí a mládeže
Atletické disciplíny na futb. štadióne
Atletické disciplíny v areály CVČ
Športové aktivity a hry v areály CVČ
Športové aktivity a hry v areály CVČ
Rozvoj počítačových zručností pre seniorov
Teoretická a praktický výcvik na dopravnom ihrisku
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MŠ,ZŠ
ZŠ, piatok
ZŠ, verejnosť
Seniori zo Šurian
ZŠ, piatok
verejnosť
ZŠ
St.žiaci ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ, verejnosť
Seniori zo Šurian
ZŠ
MŠ,ZŠ
MŠ
ZŠ
MŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ, Bernolákova
ZŠ, Bernolákova
Seniori zo Šurian
ZŠ Šurany
MŠ, ZŠ
MŚ, ZŠ, SŠ, verejnosť
MŚ, ZŠ, SŠ, verejnosť
ZŠ,MŠ, verejnosť
MŠ, verejnosť
ZŠ, SNP5,
ZŠ, Bernolákova
Seniori zo Šurian
ŠKD , ZŠ,SNP 5
ml.žiaci

Pravidelné stretnutia členov združení a klubov:
V každom týždni 2-krát stretnutie mamičiek a detí ( zodpovedná Ing. Michaela Beňová)
V každom týždni 3-krát stretnutie v klube Pohodové materstvo ( zodpovedná Patrícia Zeleňáková)
V každom týždni 1-krát stretnutie seniorov, zamerané na rozvoj počítačových zručností ( zodpovedná Mgr. Ingrid Duláková)
Turnaje šachového klubu ( jeseň – jar 2018, zodpovedný Peter Červenka)
Poznámka : Podrobný mesačný plán bude vopred zverejňovaný v budove CVČ, na internetovej stránke a stránke mesta.

6.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018 vychádza z Pedagogicko–organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2017/18.
Činnosť záujmových krúžkov bude prebiehať v období od 11.septembra 2017 do 30. mája 2018, raz, alebo viackrát týždenne, podľa potrieb
a dohody.

REKREAČNÁ A PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ:
Počas jesenných a jarných prázdnin bude činnosť v centre zabezpečená, čiastočne aj počas zimných prázdnin.
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RIADIACA PRÁCA:
1. Prijímanie členov do ZÚ sa uskutočňuje na základe záväznej prihlášky do 19. septembra 2017
zodpovední: koordinátori CVČ (vychovávatelia, vedúci ZÚ)
2. Tematické plány pravidelnej činnosti za jednotlivé ZÚ budú spracované do 27. septembra 2017 (int. zamestnanci)
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zodpovední: vedúci ZÚ ( budú sa požadovať len v tom ZÚ, kde si to vyžaduje náplň a zameranie)
3. Výkazy práce (triedne knihy) externých pracovníkov odovzdať vždy do 28. dňa v danom mesiaci
zodpovední: externí pracovníci ZÚ
4. Pravidelné vedenie dokumentácie ZÚ
zodpovední: vedúci ZÚ

7. EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ








ponukové listy o činnosti CVČ pre MŠ, ZŠ, SŠ
letáky, plagáty, videá, pozvánky k podujatiam CVČ pre MŠ, ZŠ, SŠ
a verejnosť – podľa potreby
mesačné plány o činnosti CVČ pre verejnosť
články do regionálnych novín
diplomy, pochvaly a ďakovné listy
články do odborných časopisov ( časopis Golem )
výstavy vybraných podujatí ( Šurianska synagóga)

8. SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI

V školskom roku 2017/2018 sa centrum zameria na výmenu skúseností s CVČ Žiar nad Hronom, s inštitúciami mesta Šurany a okresu Nové Zámky
( Mestská polícia, Hasičský zbor v Šuranoch, školy a školské zariadenia v meste Šurany, galéria E. Zmetáka v Nových Zámkoch a ostatné...)
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Čiastkové zámery spolupráce:








zabezpečiť a zorganizovať výmenný víkendový pobyt členov CVČ Žiar nad Hronom s CVČ Šurany
( pobyt bude spojený s exkurziou mesta, s návštevou kúpaliska v Podhájskej, obohatený o zaujímavé aktivity pre deti a mládež)
udržiavať a rozvíjať spoluprácu so školami, školskými i kultúrnymi zariadeniami na území mesta Šurany
pracovať na nových vzťahoch s nadáciami, občianskymi združeniami a inými subjektmi
nadviazať spoluprácu s jednotlivými podnikmi a firmami pôsobiacimi na území mesta i okolia, za účelom realizácie spoločných projektov
vyvinúť a skvalitniť spoluprácu s občianskymi združeniami a klubmi v meste a okolí, s SČK, Mestskou políciou, PZ, s atletickým a šachovým
klubom, Triumh klubom karate atď.
nadviazať spoluprácu s centrami v okrese, deliť sa o vzájomné skúsenosti, skvalitňovať činnosť
zaregistrovať sa v Asociácii centier voľného času, zúčastňovať sa na ich podujatiach a vzdelávacích aktivitách

9. PROJEKTY
Naďalej plánujeme zapojiť sa do projektov, ktoré budú zverejnené počas priebehu roka a sledovať výzvy nadácií, výzvy z ministerstiev SR
a výzvy VÚC Nitra.
Taktiež vidíme potrebu nájsť cestu k finančnej dotácii z fondov EÚ na vybudovanie multifunkčného ihriska a oplotenia školského zariadenia.

10. KONTROLNÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ
Riaditeľ CVČ bude sledovať činnosť všetkých oblastí. Zabezpečí pravidelnú kontrolu práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Hospitácie:
Hospitácie sa budú vykonávať v každom záujmovom krúžku najmenej 1 x v priebehu roka, alebo podľa potreby.
Podľa plánu hospitácií budú vykonané kontroly v ZÚ interných zamestnancov, ktoré budú po rozbore so zamestnancom písomne vyhodnotené.
Zodpovedný: riaditeľ CVČ
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Pracovné porady
Budú sa uskutočňovať 4x mesačne s náplňou aktuálnych úloh a hodnotení.
Plán pracovných porád:
Pravidelné body pracovných porád:







kontrola plnenia úloh
kontrola plnenia podujatí
kontrola platieb v jednotlivých záujmových útvaroch
priama činnosť jednotlivých útvarov a odbornosť pri ich vedení
vnútorná kontrola ( výsledky)
diskusia

Predbežný plán:
September – November:








organizačné pokyny na školský rok 2017/2018
oboznámenie sa s BOZP a poriadkom CVČ, organizácia konkrétnej činnosti podľa časového harmonogramu, iné) stav naplnenosti ZÚ
metodické pokyny (zapisovanie do záznamov ZÚ)
bezpečnosť pri práci so žiakmi
pracovná doba v CVČ
plán práce CVČ na školský rok
oboznámenie sa so smernicami CVČ

December:


inventarizácia ( podľa potreby)

Január – Február:
20





vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2017/2018
aktualizácia výchovného programu
doplnenie plánu činnosti CVČ a plánu príležitostnej záujmovej činnosti na druhý polrok ( podľa aktuálnej potreby)

Máj – Jún:




podklady na záverečnú správu o činnosti CVČ za školský rok 2017/2018
záverečné vyhodnotenie činnosti v ZÚ
rozbor hospodárenia ( informatívne)

Pedagogické rady
Pedagogické rady v našom zariadení sa uskutočnia 3krát.
Predbežný plán PR:
September 2017
 vyhodnotenie letnej činnosti
 organizácia nového školského roku
 schválenie Výchovného programu CVČ Šurany
 schválenie Plánu práce
 úlohy na budúce obdobie
Január 2018
 kontrola plnenia úloh
 prehodnotenie činnosti CVČ za 1.polrok 2017/18
 príprava a organizácia letnej činnosti 2018, schválenie plánu LČ
 úlohy na budúce obdobie
Jún 2018
 kontrola plnenia úloh hodnotenie celoročnej pravidelnej a príležitostnej ZČ
 stav pripravenosti na LČ
 úlohy na budúce obdobie
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ZÁVER
Plán práce centra je otvoreným dokumentom, bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb a záujmov členov záujmových útvarov a zamestnancov centra,
podľa požiadaviek rodičov, zriaďovateľa. Úlohy vyplývajúce z plánu práce centra sa budú mesačne aktualizovať a kontrolovať na pravidelných
poradách pedagogických zamestnancov.

PRÍLOHY
-

plán pracovných porád zamestnancov CVČ
ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľky CVČ
plán kontinuálneho vzdelávania
plán Leto – prázdniny 2018 ( doplní sa v mesiaci január na základe požiadaviek a potrieb detí, žiakov a rodičov).

S plánom práce CVČ boli oboznámení zamestnanci CVČ :

Mgr. Ingrid Duláková

..........................................

Ivana Jaššová

...........................................

Plán práce CVČ v Šuranoch na školský rok 2017/2018 bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa ..................... v Rade školy dňa ......................
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