
 Koncepčný zámer rozvoja Centra voľného času pri Základnej škole 

s materskou školou J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku na školský 

rok 2018/2019 

     Výchova a vzdelávanie v slovenskej spoločnosti sa považuje v zmysle programového 

vyhlásenia za základný prostriedok jej ďalšieho rozvoja a rozhodujúcu podmienku jej 

úspešného adaptovania sa v integrujúcom európskom priestore. Nevyhnutná je podpora 

neformálneho vzdelávania, informácií pre mládež, participácie detí a mladých ľudí na živote 

miest a obcí, podpora aktívneho využívania voľného času, podpora mimoškolských aktivít, 

podpora vzniku informačných centier mladých a podpora mimoškolskej výchovy. 

     CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Je 

školským zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje vývoj záujmov, utvára podmienky 

na rozvíjanie, zdokonaľovanie schopností a praktických zručností. Podieľa sa na formovaní 

nielen talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k 

užitočnému využívaniu voľného času. 

     Koncepcia rozvoja CVČ je podmienená plánom výchovno-vzdelávacej činnosti  CVČ, nie je 

cieľom, ale prostriedkom na zlepšenie poskytovaných služieb pre deti a ich rodičov.  

Cieľom je rozvoj kompetencií člena záujmového útvaru z hľadiska pedagogického riadenia 

a ich transformácie do krúžkovej činnosti v CVČ. Miera reálnosti navrhovanej koncepcie 

výchovno-vzdelávacích programov CVČ a miera realizácie uplatnenia v praxi nie je 100 

percentná, je ovplyvnená legislatívou zriaďovateľa, záujmom detí a mládeže o voľnočasové 

aktivity, demografickým vývojom obyvateľstva, materiálno-priestorovými podmienkami, 

kvalitou interných vedúcich záujmových krúžkov , atraktívnou širokospektrálnou ponukou 

záujmových krúžkov. 

CVČ by malo byť hodnotené za poskytované vstupy a podmienky pre rozvoj výchovno-

vzdelávacieho procesu v rámci voľnočasových aktivít, preventívnych činností 

a protidrogových opatrení.     

Hlavné úlohy koncepčného zámeru rozvoja Centra voľného času   

- Hlavnou úlohou vedenia je zabezpečiť kvalitné, atraktívne, širokospektrálne 

voľnočasové aktivity pre deti a mládež v rámci protidrogovej prevencie sociálno-

patologických javov detí a mládeže. 

- Zachovať kontinuitu pozitívnych vhodne rozbehnutých aktivít a pracovných činností, 

úloh a cieľov v mimoškolských voľnočasových aktivitách detí v krúžkovej činnosti CVČ. 

- Zachovať ponuku krúžkovej činnosti podľa atraktivity a spoločenského záujmu 

reagovať na trhový dopyt spoločnosti, mesta, rodičov, detí. 



- Udržať stav počtu registrovaných – prihlásených členov záujmových útvarov CVČ. 

- Pokračovať v spolupráci so strešnými organizáciami ministerstva  školstva SR. 

- V závislosti od ekonomických možností skvalitniť materiálne vybavenie CVČ 

 

 

 

v Liptovskom Hrádku 03.09.20178                                    Ing. Ľubica Kertesz 

                                                                                                  riaditeľka ZŠ s MŠ 


