Centrum voľného času - súčasť spojenej
školy
Vedúca vychovávateľka: Mária Dlhá
tel.: 052/418 10 78, 0911 420 095
fax.: 052/418 1077
Adresa : Centrum voľného času Šťastenko, Štúrova 232, 061 01 Spišská Stará Ves
web: www.cvcssv.edu.sk
e-mail: cvcspstves@pobox.sk
Centrum voľného času v Spišskej Starej Vsi je mimoškolské výchovné zariadenie pracujúce s
deťmi a mládežou vo veku 4 - 26 rokov, zabezpečujúce aktívne a zmysluplné využívanie
voľného času.
Vzniklo z pôvodného Domu detí a mládeže. V pôvodnej náplni bolo vytvárať priestor pre
mimoškolskú činnosť v krúžkoch humanitného, prírodovedného, umeleckého či športového
zamerania. V školskom roku zmenili názov organizácie na centrum voľného času a od 1.
septembra 1996 sa novým riaditeľom stal Ladislav Kalasz. Jeho pôsobenie bolo spojené so
založením turistického oddielu mladých Orol a úspechmi detí najmä v športovej oblasti. Od
roku 2001 bola riaditeľkou Mária Dlhá. Centrum voľného času má aj svoje Bambino
centrum a Internet klub. V CVČ je množstvo záujmových aktivít.
Príspevok na činnosť centra voľného času v školskom roku 2012/2013
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času sa
určuje vo výške 0,50 € mesačne. Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne školy.
Činnosť v školskom roku 2012/2013 sa začína 3.9.2011 prípravou na pravidelnú záujmovú
činnosť detí a mládeže.
Pravidelná záujmová činnosť bude prebiehať v priestoroch Centra voľného času,
Základnej školy a telocvični ZŠ v Spišskej Starej Vsi, telocvični Gymnázia, Dome kultúry
v Spišskej Starej Vsi, Základnej školy v Spišských Hanušovciach . Pravidelná záujmová
činnosť sa začne 1.10.2012. Ukončí sa 30.5.2013.
Centrum voľného času bude i naďalej uskutočňovať aktivity pre deti a mládež celého
Zamaguria zameranú na protidrogovú činnosť a zmysluplné využívanie voľného času,
interkultúrne neformálne vzdelávanie, európske občianstvo.
Internetová učebňa i naďalej ostane prístupná pre deti, ale i dospelých. Pre rodičov s malými
deťmi naďalej ponúkneme Bambino centrum. V ponuke naďalej ostávajú služby: fax,
tlačiareň, kopírovanie, internet, viazanie dokumentov do hrebeňovej väzby.
Zápisné do záujmového krúžku je 0,50-€/mesiac, pričom rodičia hradia všetky výdavky
spojené s aktivitami Centra voľného času / cestovné, strava, vstupné.../

Klubovú kartu Centra voľného času deti navštevujúce záujmový krúžok dostanú zdarma.
Klubová karta sa využíva pri akciách Centra voľného času /diskotéka, filmové predstavenie
v kine, internet klub, Mikulášsky balíček / a slúži ako preukaz člena CVČ.
Pracovná doba centra voľného času:
Pondelok – piatok: 8.00 – 17.30 hod.
Pracovná doba sa bližšie upravuje rozvrhom hodín záujmovej krúžkovej činnosti a plánom
aktivít príležitostnej činnosti s možnosťou využitia pohyblivej pracovnej doby v príslušnom
kalendárnom mesiaci.

