Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2006/2007
a) Základné identifikačné údaje o škole:
•

Centrum voľného času CVrČek v Moldave

•

názov školského zariadenia:
nad Bodvou
adresa školského zariadenia:

•

telefónne číslo školského zariadenia:

•

internetová a elektronická adresa školského zariadenia: www.cvcmoldava.edu.sk,
cvrcek@cvcmoldava.edu.sk

•

zriaďovateľ školského zariadenia:

Mesto Moldava nad Bodvou

•

riaditeľ školského zariadenia:

Mária Tóthová

•

zloženie rady školského zariadenia:
Predseda – Anna Jánošíková, členovia –
Terézia Damková, Helena Barnáková, Jolana Cibuľová a Dr. Peter Halász.

Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou
055 460 7253

b) Údaje o počte detí v školskom zariadení:
• celkový počet detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ: 425
Pravidelná záujmová činnosť:

• celkový počet záujmových klubov ( útvarov ): 37
• celkový počet členov klubov (útvarov ): 425
• celkový počet stretnutí: 1 005 stretnutí a 198 zápasov Biloš ligy
• celkový počet hodín:

2 900

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského zariadenia:
Personálne zabezpečenie:

• počet pedagogických zamestnancov ( vrátene riaditeľa ): fyzický stav : 4
prepočítaný stav : 4

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 1

• počet nepedagogických zamestnancov :

fyzický stav : 2
prepočítaný stav : 1,5

• počet externých pracovníkov: 3
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
•
•

Štúdium popri zamestnaní na vysokej škole, zvyšovanie kvalifikácie - 2
Školenie pre pracovníkov detských divadiel v Dunajskej strede - 1

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Príležitostná záujmová činnosť:

• celkový počet postupových súťaží, vyhlasovaných MŠ SR: 2 (Pekná maďarská reč,
Poznaj slovenskú reč)

• celkový počet športových súťaží: 7
• celkový počet miestnych podujatí: 101 (7 271 účastníkov)
• celkový počet medzinárodných akcií : 1 (Najkrajší CVrČek 2007)
Prázdninová činnosť:

• celkový počet letných táborov: 6 (103 detí)
• celkový počet iných prázdninových aktivít: 12 (316 detí a mladých ľudí)
j) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie zapojené:
•

Enviroprojekt 2007 – program bol vyhlásený MŠ SR, náš projekt „CVrČek
a ekosystémy“ bol podporený grantom 70 000,- Sk (realizácia od septembra 2007)

•

Šport pre všetkých – KŠC Košice, program bol vyhlásený MŠ SR, naše projekty pre
mládež boli podporené grantom 10 000,- Sk

•

Zdravie v školách – rozvojový projekt MŠ SR - nepodporený

•

V školách bezpečnejšie – grantový program pre školy vyhlásený U. S. Steel Košice,
s. r.o. – nepodporený

k) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy:
•

počet klubovní: 3 (všeobecná, biliardová, počítačová)

•

počet priestorov určených na telovýchovnú činnosť, šport – pódium: 1
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej
činnosti školského zariadenia:
Príjmy:
•

originálne kompetencie

•

účastnícky poplatok

•

za vzdelávacie poukazy

•

organizovanie súťaží (KŠÚ)
Spolu:

1 537 000,129 000,23 000,7 000,1 696 000,-

Výdaje
•

prevádzkové náklady

•

činnosť krúžkov a klubov

173 000,-

•

materiálne vybavenie priestorov

110 000,-

Spolu:

1 413 000,-

1 696 000,-

o) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky:
•

Vyhlásenie a organizovanie medzinárodnej výtvarnej a literárnej súťaže pre deti pod
názvom Najkrajší CVrČek 2007 za účasti detí zo Slovenska, Čiech, Maďarska,
Poľska a Rumunska. Do 5. ročníka sa zapojilo 33 školských zariadení a 360 detí.

•

Organizovanie týždňa proti patologickým javom v spoločnosti pod názvom Dni
chameleóna. Ako diváci sa ho zúčastnili deti zo ZŠ a SŠ z mesta, celkovo nad 1000
účastníkov.

•

Organizovanie Mestskej atletickej olympiády, na ktorej si zmeralo sily vyše 600
súťažiacich zo 4 ZŠ (3 ZŠ +ORG).

•

Pravidelne organizujeme Dúhové prednášky pre deti 4. ročníka ZŠ, ktoré majú
environmentálne zameranie. Celkovo sa ich uskutočnilo 5 – Žltá bola o hviezdach,
Modrá o vode, Zelená o stromoch, Hnedá o podmienkach života na Zemi a Červená
o chránených druhoch rastlín a zvierat.

•

Pravidelne organizujeme podujatia s cieľom poukazovania na ochranu životného
prostredia, tento rok to boli akcie pod názvom Týždeň pre modrú planétu.

•

Chlapci zo skupiny break dance pod názvom Floor Rockers dosahujú na
celoslovenských súťažiach vždy víťazné umiestnenia.

•

Z dievčenskými tanečnými súbormi (hip-hop a rómsky tanec) sme sa zúčastnili na
celoslovenskej súťaži v Bardejove Kesel 2007.

•

Naše divadelné súbory sa pravidelne zúčastňujú prehliadok tvorivosti Dedo a Duna
menti Tavasz.

•

Naši speváci sa zapájajú do detských súťaží v speve. Na krajskej súťaži Slniečko star
sme získali 3. miesto.
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•

Kladný ohlas medzi rodičmi majú prázdninové podujatia, ako sú Prázdninové
variácie, prímestské tábory, rodičovský servis, diskotéky a športové súťaže pre
mládež.

•

Pre mládež mesta sme vytvorili zdravé prostredie a možnosť zahrať si na dvoch
biliardových stoloch snooker a pool a taktiež možnosť zahrať si stolný tenis
(maximálne sme využili naše priestory).

•

K našim úspechom patrí aj živá, stále aktuálna internetová stránka, ktorá je aj slušne
navštevovaná a sú na nej uvedené všetky naše príležitostné podujatia a úspechy.

•

Aktívne sme sa zapojili aj do XI. Dní Moldavy súťažami v break dance pre deti
a biliardovým turnajom pre mládež.

•

Silné stánky nášho CVrČka:
Ø nezištná práca dobrovoľníkov
Ø dobrá poloha v strede mesta
Ø dobré technické a materiálne vybavenie
Ø flexibilita, možnosti poskytovania neformálneho vzdelávania a informácií
Ø variabilita – práca s deťmi aj s mládežou a dospelými.

Centrum voľného času CVrČek je členom Asociácie CVČ na Slovensku. Má mimoriadne
dobré vzťahy s okolitými CVČ a so školami na území nášho mesta a regiónu.
•

Slabé stánky nášho CVrČka:
Ø chýbajúci dvor a telocvičňa
Ø chýbajúci bezbariérový prístup pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi.

Voľný čas je z hľadiska detí a mládeže čas mimo vyučovania, čas, ktorý ponúka veľké
množstvo aktivít, ktoré sa môžu, ale nemusia robiť. Veľký počet detí a mladých ľudí
našťastie dokáže svoj čas využívať aktívne, hodnotne, zmysluplne. A robia to práve
v našom Centre voľného času CVrČek. Veríme, že ich bude stále viac a viac.

Schválené na Pedagogickej rade: 02.októbra 2007
Schválené na Rade školy: 04. októbra 2007

Mária Tóthová, riaditeľka CVČ
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