
 

                                    Charakteristika CVČ  
 

 

Centrum voľného času pri ZŠ, Ľutina 4 (ďalej len CVČ) je výchovno-

vzdelávacím mimoškolským zariadením, kde môžu deti aktívne tráviť svoj 

voľný čas. Bolo zriadené obcou Ľutina 1. septembra 2009 ako súčasť základnej 

školy. Jeho poslaním je vytvárať podmienky pre aktívne naplnenie voľného času 

detí a formovať u nich návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania 

na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu, tvorivosti 

a schopností. CVČ organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú 

činnosť mimo vyučovania, počas víkendov a prázdnin.  

 

Činnosť CVČ je organizovaná ako:  

 

a)  pravidelná činnosť v záujmových útvaroch a kluboch  

 

b)  príležitostná činnosť vo forme organizovania jednorazových podujatí  

     školského, okresného, regionálneho a celoslovenského charakteru. Dotýka sa   

     rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít podľa záujmu detí  

 

c)  prázdninová činnosť - formou stálych, prímestských či víkendových táborov   

     a krátkodobých podujatí  

 

CVČ sa podieľa na výchove a vzdelávaní mimo vyučovania formou 

organizovania rôznych výletov a vychádzok do prírody, tvorivých dielní, 

kurzov, turnajov, školských kôl v literárnych, výtvarných, hudobných, 

športových a záujmových súťažiach. Centrum spolupracuje so školami, 

školskými zariadeniami, detskými a mládežníckymi organizáciami 

zaoberajúcimi sa prácou pre deti.  

 

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 jednorazových podujatí. Budeme spolupracovať so školami, 

školskými a kultúrnymi zariadeniami, obecným 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 pre žiakov. Ponuka záujmových útvarov na školský rok sa 

bude odvíjať od záujmov detí a možností školského zariadenia. Rozpis 

stretávania sa jednotlivých záujmových útvarov bude spresnený začiatkom 

októbra daného školského roka, kedy začnú jednotlivé krúžky pracovať so 

svojimi vedúcimi. Výchova k manželstvu a rodičovstvu, propagácia 

environmentálnej výchovy a protidrogovej činnosti bude pravidelne a nenásilne 

zdôrazňovaná vo všetkých záujmových útvaroch.  

 

Príležitostná činnosť - bude organizovaná vo forme jednorazových podujatí v 

rámci školy. Bude sa dotýkať rôznych kultúrnych, spoločenských a športových 

aktivít, podľa záujmu detí. V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnia rôzne 

vychádzky a výlety do prírody, tvorivé dielne, kurzy, turnaje, školské kolá v 

literárnych, výtvarných, hudobných, športových a záujmových súťažiach. 

Členovia jednotlivých krúžkov sa budú prezentovať na rôznych vystúpeniach, 

súťažiach a podujatiach. Budeme sa podieľať na organizovaní rôznych podujatí i 

ako spoluorganizátori okresných či krajských súťaží a akcií.  

 

Metodická činnosť - bude zameraná na pomoc a usmernenie práce externistov, 

dobrovoľných spolupracovníkov. Pomoc bude spočívať pri vedení pedagogickej 

dokumentácie, zostavení plánu práce a jednotlivých hodín záujmového útvaru. 

Metodickú pomoc poskytneme pri organizovaní práce s deťmi. Budeme sa 

snažiť získať ďalších členov a udržať pôvodných členov záujmových útvarov, 

hlavne tým, že poskytneme deťom a vedúcim dobré materiálne vybavenie v 

príjemnom prostredí CVČ.  

 

Hospitačná činnosť - bude zameraná na priame hospitácie v jednotlivých 

záujmových útvaroch počas školského roka. O vykonaní hospitácie bude vedený 

záznam a vyrozumený i pracovník, ktorého sa hospitácia dotýka. Pri 

hospitáciách bude venovaná pozornosť: na kvalitu práce pracovníka, obsah 

hodiny, zaujatie detí, tvorivosť, návštevnosť krúžku, celková úroveň práce 

jednotlivých krúžkov. Budeme predchádzať jednotlivým problémom a 

nedorozumeniam, tým zvyšovať kvalitu a príťažlivosť všetkých záujmových 

útvarov. 

  

Publikačná činnosť - bude sa dotýkať propagácie činností CVČ v miestnej a 

oblastnej tlači. Propagovať budeme úspechy, ale i problémy, s ktorými musíme 

zápasiť v každodennej činnosti. Hlavnou propagandou budú naše úspechy a 

úspechy detí v súťažiach, olympiádach školského, okresného alebo krajského 

charakteru.  

 

Finančná činnosť - sa bude dotýkať vyberania poplatkov za CVČ. Výšku 

príspevku určuje všeobecne záväzným nariadením obec. V tomto šk. roku bol 

stanovený poplatok: 1,66.- € /50,-sk/mesačne. Rodičia sumu uhradia vedúcej 



CVČ v dvoch polročných splátkach. O platbách a čerpaní finančných 

prostriedkov sa vedie evidencia. Financie sa budú vracať späť na činnosť 

záujmových útvarov a vybavenie CVČ . Ďalšie prostriedky na činnosť môže 

CVČ získať aj zo vzdelávacích poukazov. Dokumentácia bude k nahliadnutiu 

priamo u vedúcej CVČ. Rodičia budú informovaní o využití financií. Získanie 

sponzorských peňazí a darov bude evidované zvlášť a požité na športové, 

kultúrne súťaže, na odmeny, ceny, diplomy apod. 

 


