Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2007/2008
a) Základné identifikačné údaje o škole:
•

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad

•

Názov školského zariadenia:
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:

Bc. Mária Tóthová

•

Zloženie rady školského zariadenia:
Predseda – Anna Jánošíková, členovia –
Lívia Bašková, Monika Vaššová, Jolana Cibuľová a Peter Bartók.

Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou
055 460 7253

Centrum voľného času CVrČek (ďalej len CVrČek) je školské zariadenie, výchovnovzdelávacia inštitúcia pre deti a mládež a moderné voľno časové zariadenie. V školskom roku
2007/2008 zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí
a mládeže do 26 rokov. Je školským zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje vývoj
záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie, zdokonaľovanie schopností a praktických
zručností. Podieľa sa na formovaní talentov a širokej cieľovej skupiny detí a mládeže
a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času. Činnosť centra
voľného času prebiehala v týchto oblastiach:
• Pravidelná – v záujmových útvaroch ako sú krúžky, súbory, kluby a iné (napr. mestská
liga).
• Príležitostná – okresné kolá súťaží, exkurzie, prednášky, besedy, vystúpenia a iné.
• Spontánna, priebežná – relaxačné a rekreačné činnosti, tvorivé dielne a pod.
• Prázdninová – prímestské tábory, odborné sústredenia, krátkodobé aktivity pre deti
a mládež.

b) Údaje o počte detí v školskom zariadení:
Pravidelná záujmová činnosť:
Pravidelná záujmová činnosť je prevažujúcou formou činnosti centra, nie je možné ju
nahrádzať inou činnosťou. Zabezpečujeme ju vedením záujmových útvarov pri jednotlivých
oddeleniach pod vedením pedagogických pracovníkov a odborných garantov. Táto činnosť je
systematická, opakujúca sa v pravidelných časových intervaloch, v pevne stanovenom
termíne, so stálou členskou základňou. V školskom roku 2007/2008 pravidelná záujmová
činnosť prebiehala nasledovne:

• Celkový počet záujmových útvarov:
• Celkový počet členov tvarov:

38

443 účastníkov
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• Celkový počet stretnutí: 1 112 stretnutí záujmových útvarov
a 264 zápasov Biloš ligy

• Celkový počet hodín:

2 224 hodín v záujmových útvaroch

a 10 737 hodín biliardu
Zriadené záujmové útvary pracovali pod vedením interných a externých zamestnancov
– odborných garantov a tiež dobrovoľných pracovníkov. Do pravidelnej činnosti sa začali
zapájať rodičia s deťmi a priatelia CVrČka, hlavne v krúžkoch joga a šachovom krúžku. Ide
o dospelých starších ako 26 rokov. Títo sú však nápomocní pri realizácii aktivít CVrČka. Sme
radi, že prejavili o našu činnosť záujem, čo je znakom, že naše aktivity sa dostali do
povedomia širokej verejnosti.
Príležitostná záujmová činnosť:
Príležitostnou záujmovou činnosťou nazývame činnosti jednorazové alebo krátkodobé,
pravidelne sa opakujúce, jednodňové i viacdňové, ktoré majú výchovno–vzdelávací,
záujmoví alebo rekreační charakter. Patria sem prednášky, exkurzie, kultúrne a športové
podujatia, súťaže, výlety, športové súťaže a pod. Prehľad príležitostnej činnosti v školskom
roku 2007/2008:
• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí: 122
Celkový počet účastníkov: 8 189 účastníkov

• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR: 2
(Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč)
Celkový počet účastníkov: 84 účastníkov

• Celkový počet športových súťaží: 15
Celkový počet účastníkov: 1 198 účastníkov

• Celkový počet medzinárodných akcií: 1 (Najkrajší CVrČek 2008)
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ: 56
Celkový počet účastníkov: 1 108 účastníkov
Aj do príležitostnej záujmovej činnosti sme sa snažili zapájať rodičov detí a všetkých
priateľov CVrČka (starých rodičov, sponzorov, dobrovoľníkov).
Spontánna činnosť:
V podmienkach CVrČka pozostávala z možnosti hrať stolný tenis, stolový futbal,
počítačové hry a tiež poskytovania informácií z Internetu mládeži a širokej verejnosti hlavne
v predpoludňajších hodinách.
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Prázdninová činnosť:
Prázdninovou činnosťou rozumieme organizovanú činnosť s deťmi a mládežou v čase
všetkých druhov prázdnin.
• Počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin využilo služby CVrČka
245 detí a mladých ľudí.

• Celkový počet letných táborov: Počas leta sa uskutočnil 3 turnusy prímestských
táborov a 3 turnusy „rodičovských servisov“. Na nich sa zúčastnilo 241 detí.

• Celkový počet iných prázdninových aktivít: CVrČek bol otvorený širokej verejnosti
aj počas letných prázdnin a navštívilo ho 326 detí a mladých ľudí.

• 27 mladých dobrovoľníkov pracovalo počas leta aj na úprave priestorov Superfleku,
odpracovali 150 hodín dobrovoľníckej práce.

c) 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
d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
•
•
•
•
•
•

Štúdium popri zamestnaní na vysokej škole, zvyšovanie kvalifikácie – 3
Absolvovanie informačného seminára k programu ADAM 2 – 2
Odborný seminár o agresivite – 1
Tvorivé dielne – odborný seminár v spolupráci so SOSNOU o.z. – 5
Odborný seminár k Legislatíve v školstve – 2
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Funkčná gramotnosť pedagogických
zamestnancov v informačných technológiách – 2
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e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti:
•

Vyhlásili sme a zorganizovali 6. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti pod
názvom Najkrajší CVrČek 2008. Týmto ročníkom sme organizovanie výstavy
ukončili. Počas 6-tich rokov prípravy aktivity k nám zaslalo "cvrčkov" 2 307 detí. Do
súťaže sa zapojilo 5 krajín Európy a vďaka nej sa o našom CVrČkovi a našom meste
dozvedeli v 187 školách a školských zariadeniach.

•

Pri príležitosti Vianoc a ukončenia školského roka sme pripravili vystúpenie pre školy
a školské zariadenia na území mesta a tiež pre rodičov. Na týchto v

•

Ministerstvo školstva nám podporilo projekt pod názvom CVrČek a ekosystémy.
Celkovo prebehli 4 enviro prednášky, na ktorých sa zúčastnilo 567 detí zo ZŠ.

•

V rámci prevencie pred sociálno – patologickými javmi v spoločnosti sme
organizovali 3. ročník aktivity pod názvom Dni chameleóna. Ako diváci sa ho
zúčastnili deti zo ZŠ a SŠ z mesta, celkovo 832 účastníkov.

•

Usporiadali sme XXIV. ročník Mestskej atletickej olympiády, na ktorej si zmeralo sily
vyše 500 súťažiacich zo 4 ZŠ (3 ZŠ +ORG).

•

Ako prvý v Košickom samosprávnom kraji sme v spolupráci s materskými
a základnými školami zorganizovali 0-tý ročník Olympijského festivalu detí a mládeže
s počtom vyše 300 súťažiacich.

•

S cieľom poukazovania na ochranu životného prostredia pravidelne organizujeme
podujatia. Tento rok to boli akcie pod názvom Týždeň pre modrú planétu.

•

Aktívne sme sa zapojili aj do XI. Dní Moldavy súťažami v šachu a biliarde.

f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom roku
2007/2008 zapojené:
•

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

•

Enviroprojekt 2008 – program bol vyhlásený MŠ SR, náš projekt „EnviroCVrČek“
nebol podporený.

•

Šport pre všetkých a rekreačný šport – program MŠ SR, výsledky zatiaľ nie sú
známe.

•

ADAM 2 – program finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠ SR, nebol
podporený.

•

Tesco pre zdravšie mestá – grantový program Tesco Stores SR – projekt „CVrČkova
super olympiáda“ nebol podporený.

•

Proenviro – projekt „CVrČkove proenviro okienka“ – nebol podporený.

•

Vypni telku – zapni seba – podporili sme projekt akciou „Televízia CVrČek“.
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g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy:
CVrČek sídli v priestoroch budovy hotela Bodva, kde prenajíma jedno poschodie. Platí
prenájom správcovi budovy, firme Bodvatel. Budova je vo vlastníctve mesta. Na voľno
časové aktivity slúžia 3 miestnosti – klubovne (všeobecná, biliardová, počítačová). CVČ
nemá vlastnú telocvičňu. Pre činnosť telovýchovných záujmových útvarov využívala
telovýchovné zariadenia mesta a tiež vlastné pódiu v bábkovej sále a v letnom období okolie
mesta.

h) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej
činnosti školského zariadenia:
Príjmy:
•

originálne kompetencie

•

účastnícky poplatok

•

za vzdelávacie poukazy

•

organizovanie súťaží (KŠÚ)
Spolu:

1 924 000,271000,26 000,7 000,2 228 000,-

Výdaje
•

prevádzkové náklady

•

činnosť krúžkov a klubov

242 000,-

•

materiálne vybavenie priestorov

100 000,-

Spolu:

1 880 000,-

2 228 000,-

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

Naďalej prebiehala mestská liga pod názvom „Biloš liga“ (už 4. ročník). Mladí ľudia
združení okolo biliardu organizovali aj veľa turnajov v tomto športe.

•

Veľmi aktívnym bol aj šachový záujmový útvar, ktorý organizoval viacero turnajov
a reprezentoval nás aj v iných mestách.

•

S dievčenskými tanečnými krúžkami sme sa zúčastnili na podujatiach v rámci mesta.

•

Náš divadelný krúžok sa zúčastnil na prehliadke tvorivosti Permoník.

•

Medzi aktívne záujmové útvary patril aj Klub talentov.

•

Do pravidelnej aj príležitostnej činnosti sme zapájali aj deti z menej podnetného
prostredia.

•

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

•

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.

5

j) SWOT ANALÝZA
•

Silné stránky nášho CVrČka:
Ø kvalitne fungujúca tímová práca
Ø nezištná práca dobrovoľníkov
Ø existujúce tradičné podujatia CVrČka
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, mládežou a dospelými
Ø aktivity na získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (RZ pri
CVČ – 2% z daní, projekty, sponzorské príspevky...)
Ø členstvo v Asociácii CVČ na Slovensku
Ø mimoriadne dobré vzťahy s okolitými CVČ a so školami na území nášho
mesta a regiónu

•

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

•

Príležitosti:
Ø získať priestory, ktoré by nahrádzali aspoň čiastočne telocvičňu, chýbajúci
dvor, bezbariérový prístup pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi.
Ø zapojiť členov záujmových útvarov do celoslovenských súťaží
Ø zapájať do našej činnosti mladých dobrovoľníkov

•

Riziká:
Ø zavedenie záujmových krúžkov v školách, kde je záujmové vzdelávanie
poskytované bezplatne
Ø zvyšovanie nákladov na prevádzku školského zariadenia
Ø nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách žiakov

.
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Centrá voľného času sa pokladajú za významné subjekty výchovy a vzdelávania v čase
mimo vyučovania. Podieľajú sa svojou činnosťou na výchove k voľnému času, na výchove
umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí
a mládeže. Stali sa jedným z najvýznamnejších prostriedkov realizácie štátneho programu
starostlivosti o deti a mládež v oblasti voľného času. Činnosť týchto zariadení je chápaná
ako podstatná súčasť primárnej prevencie negatívnych javov, ktoré ohrozujú deti
i dospievajúcu mládež. Takýmto zariadením je aj naše CVČ CVrČek.

Schválené na Pedagogickej rade: 13. októbra 2008
Schválené na Rade školy: 15. októbra 2008

Bc. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ CVrČek
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