Centrum voľného času Šurany, Na vŕšku 24, Šurany, 942 01

Koncepcia rozvoja CVČ Šurany
školské roky 2017 – 2019

Výchova detí vo voľnom čase a jej pedagogické ovplyvňovanie sa stáva v súčasnosti
jednou z najdôležitejších spoločenských a pedagogických požiadaviek u nás i vo svete. Stále
pretrvávajúce trendy preceňovania vzdelávania majú za následok, že výchovy akoby ubúdalo,
stráca sa výchovná funkcia školy i rodiny. Mnohé príčiny treba hľadať vo využívaní voľného
času detí a mládeže, ktorý je často ponechaný živelnosti, priemyselnej zábave a nie
zmysluplnej aktivite, osvete.
Centrum voľného času ( ďalej len CVČ) reaguje na všetky zmeny v spoločnosti, ktoré
priniesli veľa pozitívneho, no prinášajú aj množstvo negatív. Rodina, škola a školské
zariadenia zápasia v súčasnosti s množstvom problémov, najmä ekonomických. Preto aj v
stanovených cieľoch a čiastkových úlohách je nutné počítať s tým, že nie všetky sa budú dať
realizovať stopercentne, bude potrebné ich modifikovať a prispôsobiť meniacim sa
podmienkam.
Legislatívny rámec pre stanovenie koncepcie CVČ sú hlavne nasledovné zákony a predpisy:
1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. zo dňa 15. 7. 2009 o o školskom klube
detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a
stredisku odbornej praxe.
3. Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
4. Zákon č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
6. Zákon č. 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7. Zákon č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Vyhláška MŠ SR č. 320/ 2008 Z.z. o základnej škole…
9. Výchovný program CVČ Šurany.
10. Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR a ďalšie dokumenty.

Základné pokyny pre orientáciu výchovnej a vzdelávacej činnosti sú deklarované v týchto
dokumentoch :








Všeobecná deklarácia ľudských práv
Deklarácia práv dieťaťa
Národný program boja proti drogám
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Projekt Milénium
Koncepcia environmentálnej výchovy
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným formám intolerancie

Projekt koncepcie rozvoja CVČ Šurany

1. Pokračovať v budovaní moderného a flexibilného centra voľného času pre všetky
cieľové skupiny z hľadiska vekovej a sociálno-ekonomickej štruktúry, ktoré reaguje
na ich potreby v oblasti organizovania zmysluplných, voľno-časových aktivít so
zameraním na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce.
2. Rozšíriť aktivity CVČ o profesionálnu podporu práce s mládežou, aktívne a efektívne
sa podieľať na rozvoji mládežníckej politiky mesta, byť jeho koordinátorom a
podporovateľom.
3. Pre skvalitnenie práce v školskom zariadení vytvoriť podmienky na zvýšenie odbornej
úrovne pedagogických zamestnancov v súlade zákonom č.317/2009 ( pre možnosť
spolupráce s MŠ a ŠZŠ) a zabezpečiť ďalšie vzdelávanie na základe Vyhlášky MŠSR
č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní. Podporovať a vytvárať podmienky na
zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov CVČ prostredníctvom školení a
kurzov.
4. Získať podporu poslancov a zriaďovateľa mesta na aktívne zapájanie CVČ do
realizácie projektov na získanie finančných zdrojov, MŠ SR, Nadácie IUVENTA.
5. Zapájať sa do rôznych grantových kôl a tým získavať finančné prostriedky pre prácu s
deťmi a mládežou.
6. Ponukou pohybových krúžkov rozšíriť a zamerať sa na zdravotné cvičenie.
7. V prípade záujmu cieľovej skupiny otvoriť klub mládeže do 30 rokov s hlavným
zámerom zaktivizovať nezamestnanú mládež.
8. Do vybraných záujmových krúžkov pre talentované deti zaradiť prvky zážitkovej
pedagogiky a projektového vyučovania .
9. V prípade záujmu detí vytvoriť záujmové krúžky, kde bude prevládať voľná hra detí .
10. Zachovať chod „clubu mamičiek“ a obohatiť tento klub o pravidelné činnosti nielen
pre deti ale aj pre matky na MD, ponuka proesionálnej rehabilitačnej služby, masáž
dojčiat a matiek.

11. Ponúknuť nepravidelné aktivity pre rodičov s deťmi .
12. Ponúknuť v dopoludňajšie a popoludňajšie výukové programy pre triedne kolektívy
materských, základných a stredných škôl v Šuranoch v oblasti environmentálnej
výchovy so zameraním na podporu ochrany prírody, zdravého životného štýlu a
prevencie negatívnych spoločenských javov, rozvoja grafomotoriky a kooperatívnej
práce.
13. Letnú činnosť vyplniť väčším množstvom prímestských táborov s tematickým
zameraním, zrealizovať v prípade záujmu tábory s týždenným pobytom.
14. Neustále propagovať pred verejnosťou poradenskú a konzultačnú činnosť pre
záujemcov o prácu s mládežou.
15. V nadväznosti na mládežnícku politiku mesta sa zaoberať prieskumom zameraným na
život detí a mládeže v meste, výsledky prieskumu spracovávať, využívať ich pri
plánovaní rôznych aktivít a pravidelne o nich informovať verejnosť .
16. Rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy záujmovej
umeleckej činnosti, športu prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok a výstav - 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.
17. Zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom súťaží v
rámci okresu v oblasti športu i prírodných vied.
18. Navrhnúť spoluprácu špeciálnemu pedagógovi a podporiť tak možnosti reedukácie
porúch učenia a správania sa pomocou špeciálno-pedagogických programov
19. ( dramatoterapie, arteterapie, muzikoterapie..)

Koncepcia zabezpečenia materiálno-technického vybavenia CVČ Šurany

1. Postupne pokračovať v rekonštrukcii areálu.
2. Prostredníctvom projektov získať finančné prostriedky na zakúpenie ďalších
potrebných didaktických pomôcok pre kvalitnejšie zabezpečenie výchovnovzdelávacej
činnosti.
3. Prostredníctvom projektov získať finančné zdroje na rekonštrukciu školského dvora na
vytvorenie priestoru na stretávanie. Lavičky, záhradné posedenie – komunitná
záhrada, javisko, dopravné ihrisko…
4. Vytvoriť priestor na aktívnu viacúčelovú čakáreň pre rodičov a deti – kde by aktívne
využili voľný čas, čitáreň s prístupom na internet, s možnosťou zapojenia do tvorivých
dielní...
5. Vytvoriť prezentačný bulletin - venovaný propagácii a náboru detí do záujmových
útvarov .
6. Propagovať činnosť, výsledky súťaží v rôznych médiách, regionálnych novinách.
7. Vydávať plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ .
8. Pravidelne zverejňovať mesačné plány CVČ.

9. Vytvoriť zborník vlastnej tvorby žiakov v elektronickej podobe.
10. Vytvoriť webovú stránku CVČ, sociálne siete na propagáciu činnosti.
11. Organizovať “ Dni otvorených dverí “.
12. Zabezpečovať fotodokumentáciu všetkých podujatí CVČ
13. Propagovať aktuálnu činnosť pomocou rôznych verejných podujatí, reagovať na
celospoločenské ciele, napríklad Svetové dni.
14. Zrekonštruovať nábytkové vybavenie a účelne upraviť interiérové priestory CVČ.
15. Presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl, ktoré sa snažia svoju pôsobnosť rozšíriť
aj na voľno-časové aktivity a krúžky za účelom získania a využitia finančných
prostriedkov za vzdelávacie poukazy.
Centrum voľného času – jeho zamestanci sa budú snažiť aktívnou činnosťou
preukázať svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri skvalitňovaní života detí a
mladých ľudí v našom meste.

V Šuranoch dňa 6.9.2017

Mgr.Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ

