CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času
CVrČek za školský rok 2008/2009

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času CVrČek
Adresa školského zariadenia: 045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 5
Dátum prerokovania v pedagogickej rade školského zariadenia: 30. október 2009
Dátum prerokovania v rade školského zariadenia: 30. október 2009
Štatutárna zástupkyňa: Bc. Mária Tóthová – riaditeľka
Názov zriaďovateľa: Mesto Moldava nad Bodvou
Adresa zriaďovateľa: 04552 Moldava nad Bodvou, Školská 2
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Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky M. SR è. 9/2006 Z.z. o štruktúre a
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej
vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času vypracovalo nasledujúcu správu.

a) Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
•

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času CVrČek v Moldave
nad Bodvou

•

Adresa školského zariadenia: Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou

•

Telefónne číslo školského zariadenia: 055 460 7253

•

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, Bc. Monika Vaššová, Jolana Cibuľová a Peter
Bartók.

CVČ CVrČek je moderné školské zariadenie, ktoré v školskom roku 2008/2009
zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a
iných osôb v ich voľnom čase. Usmerňovalo rozvoj ich záujmov, utváralo podmienky
na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľalo sa na formovaní
návykov užitočného využívania ich voľného času takýmito formami:
•

pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra,

•

príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov
a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,

•

prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných
sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

•

organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné
osoby, ktoré nenavštevujú centrum,

2

•

spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých
sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.

Ďalšou činnosťou CVČ CVrČek je:
•

spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní
predmetových olympiád a postupových súťaží,

•

aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov,

•

informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania
voľného času,

•

riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

•

spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami
pracujúcimi s deťmi a inými osobami.

b) Údaje o počte detí v školskom zariadení
Pravidelná záujmová činnosť
V školskom roku 2008/2009 pravidelná záujmová činnosť prebiehala nasledovne:

• Celkový počet záujmových útvarov: 35
• Celkový počet členov tvarov: 550 účastníkov (z toho 56 nad 30 rokov)
• Celkový počet stretnutí: 1 232 stretnutí záujmových útvarov
a 384 zápasov Biloš ligy

• Celkový počet hodín: 2 464 hodín v záujmových útvaroch
a 290 hodín biliardu
Zriadené

záujmové

útvary

pracovali

pod

vedením

interných

a

externých

zamestnancov, odborných garantov a tiež dobrovoľných pracovníkov. Do pravidelnej
činnosti sa naďalej zapájajú rodičia s deťmi a priatelia CVrČka, hlavne v krúžkoch
joga a šachovom krúžku. Ide o dospelých starších ako 30 rokov.
Príležitostná záujmová činnosť
Prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku 2008/2009:

• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov: 152/6 858
• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR/počet účastníkov:
2/96

• Celkový počet športových súťaží/účastníkov: 105/1 100
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• Celkový počet medzinárodných akcií: 0
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov: 80/220
Aj do príležitostnej záujmovej činnosti sa zapájali rodičia a priatelia CVrČka (starí
rodičia, sponzori, dobrovoľníci).
Spontánna činnosť
V podmienkach CVrČka pozostávala z možnosti hrať stolný tenis, stolný futbal,
biliard, počítačové hry, používať internet. Na týchto činnostiach sa zúčastňovali aj
deti a iné osoby, ktoré nenavštevovali CVrČka pravidelne.
Prázdninová činnosť
Počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin využilo služby CVrČka
356 detí a mladých ľudí.
Počas leta sa uskutočnili 2 turnusy prímestských táborov a 3 turnusy rodičovských
servisov. Na nich sa zúčastnilo 200 detí. Celkový počet iných prázdninových
aktivít/účastníkov: 6/112
Organizovanie súťaží
CVČ CVrČek spolupracovalo s orgánom štátnej správy v školstve – KŠÚ pri
uskutočňovaní obvodových kôl postupových súťaží vyhlásených MŠ SR a to
konkrétne súťaží Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč.

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

• Počet pedagogických zamestnancov (vrátene riaditeľa):
fyzický stav: 5
prepočítaný stav: 4,5

• Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné
predpoklady:1,5
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0,5

• Počet nepedagogických zamestnancov:
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fyzický stav: 2
prepočítaný stav:1

• Počet pracovníkov na dohodu: 4
• Dobrovoľnícka služba: 2
• Počet dobrovoľníkov: 6
d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
•

Štúdium popri zamestnaní na vysokej škole, zvyšovanie kvalifikácie – 3

•

Kurz poskytovania prvej pomoci – 3

•

Odborný seminár k Legislatíve v školstve – 2

•

Školenie k programu Mládež v akcii - Európska dobrovoľnícka služba - 1

• Absolvovanie vzdelávacieho projektu „Kvalifikácia a rekvalifikácia koordinátora
voľného času“ – 1
• Seminár k tvorbe Výchovných programov - 2
e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
•

Na začiatku školského roka sme zorganizovali Štartovaciu diskotéku spojenú
s náborom do záujmových krúžkov. V mesiaci december 2008 a jún 2009 sme
organizovali Detské diskotéky.

•

Celodenné výlety počas prázdnin a víkendov do Vysokých Tatier a do ZOO
Kavečany.

•

Opravili sme, zariadili a sprístupnili deťom a mládeži ďalšie voľnočasové
priestory na sídlisku (v budove materskej školy) pod názvom Superflek.

•

Pripravili sme cyklus štyroch prírodovedných prednášok s ekologickým
zameraním pod názvom Prírodoveda+ pre deti 3. a 4. ročníka základnej školy.
Celkovo sa ich zúčastnilo 350 detí.

•

V rámci prevencie pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti sme
zorganizovali 4. ročník aktivity pod názvom Dni chameleóna. Ako diváci sa ho
zúčastnili deti zo ZŠ a SŠ z mesta, celkovo 750 účastníkov.

•

Usporiadali sme XXV. ročník Mestskej atletickej olympiády, na ktorej si
zmeralo sily vyše 300 súťažiacich zo 4. základných škôl.
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•

V spolupráci s materskými školami sme zorganizovali 1. ročník Olympijského
festivalu detí a mládeže s počtom vyše 70 súťažiacich.

•

S cieľom poukazovania na ochranu životného prostredia sme pripravili
podujatia pod názvom Týždeň pre modrú planétu.

•

Zorganizovali sme pre mládež športové turnaje počas víkendov v basketbale,
halovom futbale a 6 turnajov v rôznych hrách v biliarde. Naši šachisti sa
pravidelne zúčastňovali šachových súťaží.

•

V spolupráci s Krajským školským úradom a školami s vyučovacím jazykom
maďarským sme zorganizovali postupové súťaže vyhlásené MŠ SR. Išlo
o súťaže Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč.

•

CVrČek pri príležitosti Dňa detí pripravil 2. júna 2009 slávnostné stretnutie
úspešných detí nášho mesta pod názvom Deň úspešných detí. Pozvanie naň
dostali žiaci základných škôl, ktorí svojimi úspechmi prekročili hranice mesta a
reprezentovali svoju školu a naše mesto v rôznych súťažiach. Založili sme
Knihu úspešných moldavských detí, do ktorej prvé listy vložili zástupcovia
jednotlivých detských delegácií. Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie
najúspešnejších detí pánom primátorom Ing. Istvánom Zachariašom.

•

Pre širokú verejnosť sme 2x zorganizovali autobusový zájazd do Štátneho
divadla v Košiciach.

•

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

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

Nadácia Pontis a spoločnosť DELL rozdelili v programe „Zelenší notebook“
200 notebookov organizáciám, ktoré sa angažujú v oblasti environmentalistiky
a ochrany životného prostredia. Medzi podporenými žiadateľmi bolo aj naše
CVČ CVrČek, ktoré bolo podporené 2 notebookmi.

•

Tu sa nám páči, tu chceme žiť – Centrum pre filantropiu – náš projekt Ešte
lepší superflek nebol podporený.

•

Nadácia Pontis – grantový program Dobrá krajina – náš projekt CVrČkove
víkendy nebol podporený.

6

•

26.6.2009 sme sa zapojili do Dobrovoľníckeho dňa na Slovensku.

g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy
Základné sídlo CVČ CVrČek má centrálnu polohu, je situované v strede mesta.
Nachádza sa v budove Penziónu Bodva, ktorá je vo vlastníctve mesta. Priestory
ďalších miestností CVČ CVrČek – Superfleku, sa nachádzajú v MŠ uprostred husto
osídleného sídliska. V priestoroch CVrČka slúžili na realizáciu pravidelnej záujmovej
činnosti 4 miestnosti – modrá klubovňa výpočtovej techniky, ružová a zelená
multifunkčná klubovňa a bábková sála s veľkým pódiom a s kapacitou 90 miest pre
divákov. V Superfleku sa nachádza malá improvizovaná telocvičňa, priestory pre
biliard a šachovňa. CVČ CVrČek nemá vlastnú telocvičňu a pre činnosť niektorých
športových záujmových útvarov využíva telocvične základných škôl v meste.
Kancelárska a didaktická technika: televízny prijímač, videorekordér, DVD rekordér,
hifi veže, ozvučenie, digitálna kamera a fotoaparát, notebooky, dataprojektor,
multifunkčné zariadenie, kopírovací stroj.
V počítačovej klubovni je osem moderných počítačov s LCD monitormi s pripojením
na Internet. Priestory Superfleku sú vybavené novým stolnotenisovým stolom, dvoma
novými biliardovými stolmi č. 9 a biliardovým stolom č. 8. V priestoroch CVrČka sa
nachádza profesionálny stôl na stolný futbal a biliardový stôl č. 6.
Pri budove, v ktorej sa nachádza Superflek je aj malá záhradka, zanedbané detské
ihrisko. Našou snahou je pretvoriť ho na prírodné divadlo s pódiom a lavičkami pre
divákov. Tu by sme mohli usporiadať vystúpenia pod holým nebom, priamo uprostred
zelene. Nedostatkom priestorov CVČ CVrČek je chýbajúci bezbariérový prístup do
priestorov.

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

Podielové dane

•

účastnícky poplatok

2 265 000 Sk (75184,22 €)
224 000 Sk (7435,43 €)
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•

za vzdelávacie poukazy

•

organizovanie súťaží (KŠÚ)
Spolu:

32 000 Sk (1062,20 €)
7 000 Sk (232,35 €)
2 528 000 Sk (83914,22 €)

Výdaje
•

prevádzkové náklady

2 105 000 Sk (69873,19 €)

•

činnosť krúžkov a klubov

220 000 Sk (7302,66 €)

•

materiálne vybavenie priestorov

203 000 Sk (6738,36)

Spolu:

2 528 000 Sk (83914,22 €)

i) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky
•

Naďalej prebiehala mestská liga pod názvom „Biloš liga“ (už 5. ročník). Mladí
ľudia združení okolo biliardu organizovali aj veľa turnajov v tomto športe. Naši
biliardisti hrajú v súčasnosti aj v II. Celoslovenskej lige Východ a počínajú si
veľmi dobre.

•

Veľmi aktívnym bol aj šachový záujmový útvar, ktorý organizoval viacero
turnajov a reprezentoval nás aj v iných mestách. U nás začala v tomto
školskom roku svoju kariéru aj majsterka Slovenska v šachu.

•

Náš Rómsky súbor svojou činnosťou a aktivitou zaujal aj pracovníkov
Rómskeho mediálneho centra v Košiciach, ktorí pripravili o nás televízne
vysielanie

v rámci

Rómskeho

magazínu.

Členovia

nášho

krúžku

reprezentovali rómsku kultúru aj na stretnutí neziskových organizácií Pestré
mestečko, vystupovali pri viacerých príležitostiach a zorganizovali aj svoje
vlastné vystúpenia (2).
•

Členovia našich krúžkov vystupovali v rámci celomestských podujatí a tiež
sme pripravili vystúpenia pre rodičov a spolužiakov.

•

Veľmi pozitívny ohlas medzi rodičmi majú naše prázdninové podujatia, ako sú
prímestské tábory, rodičovský servis, diskotéky a športové súťaže pre mládež.
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•

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.

j) Plnenie cieľov rozvoja zariadenia
Skvalitnenie činnosti
•

Podarilo sa nám otvoriť priestory Superfleku, čím sme získali telocvičňu a dvor
a miesto

pre

uskutočnenie

„sna“

našich

biliardistov,

možnosť

hrať

v Celoslovenskej biliardovej lige.
•

Novými formami činnosti ovplyvňujeme deti a mládež a vedieme ich
k zmysluplnému využívaniu voľného času zo zameraním na prevenciu
patologických javov v spoločnosti

•

Podporujeme aktivity rodičov a priateľov CVrČka, aj ich zapájanie do našej
činnosti

•

Získali sme pre našu činnosť mladých dobrovoľníkov.

Ekonomické zabezpečenie
•

Nepodarilo

sa

ani

v tomto

školskom

roku

dosiahnuť

financovanie

príležitostných aktivít (normatívmi je podporená len pravidelná činnosť).
Ľudské zdroje
•

Získali sme pre našu činnosť dobrovoľníkov.

k) SWOT ANALÝZA
•

Silné stránky
 kvalitne

fungujúca

tímová

práca,

originalita

a samostatnosť

vychovávateľov pri výchovno-vzdelávacom procese,
 používanie IKT v práci vychovávateľov,
 vysoká pracovná zanietenosť vychovávateľov,
 dobré vzťahy v kolektíve, ale aj smerom k rodičom a iným osobám,

9

 nezištná práca dobrovoľníkov,
 existujúce tradičné podujatia CVrČka,
 dobrá poloha v strede mesta a uprostred zaľudneného sídliska,
 dobré technické a materiálne vybavenie,
 flexibilita,

možnosti

poskytovania

neformálneho

vzdelávania

a informácií,
 pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti,
 imidž a dobré meno zariadenia,
 variabilita – práca s deťmi, mládežou a dospelými,
 aktivity na získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov,
 členstvo v Asociácii CVČ na Slovensku,
 mimoriadne dobré vzťahy s okolitými CVČ a so školami na území
nášho mesta a regiónu.
•

Slabé stránky
 chýbajúci bezbariérový prístup pre hendikepovaných a mamičky
s kočíkmi
 nezáujem propagácie nášho zariadenia zo strany MsTV

•

Príležitosti
 zapájanie členov záujmových útvarov do celoslovenských súťaží,
 zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,
 projekty, granty, silný sponzor,
 výmena skúsenosti s inými organizáciami,
 medzinárodné kontakty.

•

Riziká
 nahlasovanie počtov zapojených členov k 15. septembru v školskom
roku, keď činnosť záujmových útvarov začína 1. októbra,
 zavedenie záujmových krúžkov v školách, kde je záujmové vzdelávanie
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poskytované bezplatne,
 zvyšovanie nákladov na prevádzku školského zariadenia,
 nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách detí,
 financovanie, ktoré akceptuje iba krúžkovú činnosť,
 vzdelávacie poukazy.

l) Ciele na školský rok 2009/2010
•

Poskytovať kvalitné podmienky pre voľnočasové aktivity deťom materských,
základných a stredných škôl a iným záujemcom vo forme krúžkov a klubov.

•

Venovať zvýšenú pozornosť deťom a mládeži zo znevýhodneného prostredia,
otvárať pre nich krúžky, pripravovať pre nich aktivity, pri ktorých by prišli do
kontaktu aj s inými rovesníkmi a tým účinnejšie bojovať proti xenofóbii
a neznášanlivosti.

•

Vo veľkej miere sa venovať talentovaným deťom, zúčastňovať sa s nimi na
súťažiach, prehliadkach tvorivosti, dať im priestor vyniknúť, prezentovať to, čo
ich baví a v čom sú dobré.

•

Zapojiť mladých ľudí do dobrovoľníckej činnosti v oblasti práce s mladšími
kamarátmi,

v oblasti

primárnej

prevencie

proti

závislostiam,

v oblasti

zlepšovania životného prostredia, v sociálnej oblasti, príp. v iných oblastiach.
•

Spolupracovať s rodičmi a s dospelými členmi našich krúžkov, z ktorých je
možné získať dobrých spolupracovníkov,

lektorov, vedúcich záujmovej

činnosti a tiež sponzorov.
•

Prezentovať aktuálnu činnosť centra pomocou rôznych verejných podujatí
a vystúpení. Naďalej informovať o dianí v CVČ CVrČek na internetovej
stránke, pravidelne zverejňovať termíny vlastných podujatí a aj úspechy
centra.

•

Zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť všetkých pracovníkov centra za účelom
poskytovania kvalitnejších služieb.

•

Vyhľadávať a zapájať sa do projektov a grantov, vhodných pre centrá voľného
času a tým získavať mimorozpočtové zdroje pre zveľaďovanie CVČ CVrČek.
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•

Výchovnými a vzdelávacími stratégiami posilňovať a rozvíjať u detí kľúčové
kompetencie.

Poslaním CVČ CVrČek je motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých
k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času a zabezpečovať a
poskytovať širokú ponuku aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom.
O toto sme sa usilovali v minulom školskom roku a o to sa budeme usilovať aj
v budúcnosti.

Bc. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ CVrČek
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