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CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2009/2010

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 č. 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, riaditeľka Centra voľného času CVrČek vypracovala
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, 0905 815 083

•

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

•

Zriaďovateľ školského zariadenia: Mesto Moldava nad Bodvou

•

Riaditeľka školského zariadenia: Mgr. Mária Tóthová

•

Zloženie rady školského zariadenia: Predseda – Bc. Anna Jánošíková, členovia –
Bc. Monika Vaššová, Mária Hiblárová, Jolana Cibuľová a Peter Bartók.

Centrum voľného času CVrČek (ďalej len CVČ CVrČek) je moderné školské zariadenie,
ktoré v školskom roku 2009/2010 v súlade s legislatívou zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže do 30 rokov, ale aj iných záujemcov v ich voľnom
čase.
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b) Údaje o počte detí a mládeže v školskom zariadení
Pravidelná záujmová činnosť
V školskom roku 2009/2010 pravidelná záujmová činnosť prebiehala nasledovne:

• Celkový počet záujmových útvarov počas školského roka: 43
• Celkový počet členov záujmových útvarov: 543
Z toho
Počet vydaných Rozhodnutí: 528
Počet členov podľa §7 ods. č.3 vyhlášky č.186/2009 Z. z.: 15

• Počet členov nad 30 rokov: 63
• Celkový počet stretnutí: 1 150 stretnutí záujmových útvarov a 382 zápasov biliardu
• Celkový počet hodín: 2 300 hodín v záujmových útvaroch a cca 400 hodín biliardu
Záujmové útvary pracovali pod vedením troch vychovávateliek a riaditeľky CVČ CVrČek a pri
činnosti niektorých záujmových útvarov pomáhali dobrovoľníci.
Príležitostná záujmová činnosť
Prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku 2009/2010:

• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov: 81/5 878
• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR/počet účastníkov: 2/53
• Celkový počet športových súťaží/účastníkov: 19/640
• Celkový počet medzinárodných akcií: 0
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov: 31/781
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 a používania internetu. Na týchto činnostiach sa zúčastňovali aj deti a iné osoby,
ktoré nenavštevovali CVrČka pravidelne.
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Prázdninová činnosť
Počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin využilo služby CVrČka 271
detí a mladých ľudí.
Počas leta sa uskutočnili letné kluby pod názvom Margarétka, Nevädza a Vlčí mak. V nich
sa zúčastnilo 200 detí.
Celkový počet iných prázdninových aktivít/účastníkov počas leta : 6/112
Organizovanie súťaží
CVČ CVrČek spolupracovalo s KŠÚ v Košiciach 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 (vrátane riaditeľky):
fyzický stav: 4
prepočítaný stav: 4

• Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 1
• Počet pedagogických zamestnancov študujúcich na vysokej škole: 2
• Počet nepedagogických zamestnancov:
fyzický stav: 1
prepočítaný stav: 0,5

• Počet zamestnancov na absolventskej praxi: 4
• Počet zamestnancov na dobrovoľníckej službe: 2
• Počet zamestnancov na dohodu (účtovníctvo, správa programov IVES, správca webovej
stránky, odborní garanti záujmových útvarov): 6
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d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
•

Štúdium popri zamestnaní na vysokej škole, zvyšovanie kvalifikácie: 2

•

Seminár na tému „Výchovné programy pre CVČ“: 1

•

Vzdelávanie IUVENTY „Kedy budú ľudia ľuďmi“: 2

•

Vzdelávanie pod názvom „ Povedzme šikane spoločne nie“: 1

•

Oboznamovanie riaditeľov škôl a školských zariadení o BOZP: 1

•

Seminár na tému „Odmeňovanie pedagogických zamestnancov“: 1

•

Kontinuálne vzdelávanie – aktualizačné – „Tvorba vzdelávacích programov“: 1

e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Podujatia určené školám a iným cieľovým skupinám
•

cyklus štyroch environmentálnych prednášok pre žiakov 4. ročníkov ZŠ, ktoré mali
podobu veľmi vydarených alternatívnych hodín Prírodovedy pod názvom Prírodoveda²,

•

v rámci predchádzania sociálno–patologických javov ohrozujúcich deti a mládež aktivity
pod názvom CVrČek a prevencia a Dni chameleóna,

•

netradičné oslavy 45. výročia založenia CVČ CVrČek, vyhlásenie Súťaže o najkrajšiu
gratuláciu pre CVrČka a odmenenie víťazov účasťou v kine na 3D filme Vianočná
koleda,

•

vystúpenia pre širokú verejnosť, rodičov a starých rodičov v programe Tajomstvá
snehovej vločky a Z každého rožku trošku,

•

súťaže pre deti ZŠ v tvorbe na počítači O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu a plagát
v rámci Dní chameleóna,

•

organizovanie detských diskoték v spolupráci s disko domom Twister pri zahájení
činnosti, na Vianoce a na Deň detí, spojených s charitatívnym odkazom, kde ako
vstupenka slúžila kniha, následne darovaná deťom z menej podnetného prostredia,

•

organizovanie športových turnajov počas víkendov v halovom futbale, v basketbale, v
šachu a v biliarde,
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•

v spolupráci s Krajským školským úradom a školami s vyučovacím jazykom
maďarským v okolitých okresoch organizovanie postupových súťaží vyhlásených MŠ
SR – Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč.

Iné formy propagácie na verejnosti
•

aktívna webová stránka, príspevky v rámci iných médií, výroba plagátov a ich
distribúcia do škôl a iných inštitúcií,

•

účasť na podujatiach organizovaných inými subjektmi, napr. turnaj v biliarde v rámci dní
mesta, tanečné súťaže na Slovensku, súťaže 2. slovenskej biliardovej ligy,

•

zapojenie do charitatívnych akcií, spolupráca s Komunitným centrom na Budulovskej
ulici v Moldave nad Bodvou,

•

organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia do ŠD v Košiciach pre širokú
verejnosť,

•

aktívne členstvo CVČ CVrČek v Asociácii centier voľného času Slovenska, v
Dobrovoľníckom centre v Prešove a v SBiZ.

f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom roku
2009/2010 zapojené
•

Tu sa nám páči, tu chceme žiť – Nadácia Baumit – náš projekt Pódium pri Superfleku
nebol podporený.

•

Voľnočasové zóny – Karpatská nadácia – náš projekt Raj pre Maminy nebol podporený.

•

Infovek, E Slovakia – dlhodobé projekty.

•

Zapojili sme sa do charitatívnej aktivity Daruj školské pomôcky, organizovanej n.o.
Mladá charita.

•

V našom meste sme prvý krát koordinovali zbierku v rámci týždňa Modrého gombíka
pre Unicef.
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g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školského
zariadenia

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 slúžia
na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti 4 miestnosti – modrá klubovňa výpočtovej techniky,
ružová a zelená multifunkčná klubovňa a bábková sála s veľkým pódiom vybavená zvukovou
technikou a s kapacitou 90 miest pre divákov. V Superfleku sa nachádza malá improvizovaná
telocvičňa, priestory pre biliard a Rozprávkareň pre mamičky s deťmi a deti z MŠ. CVČ CVrČek
pre činnosť niektorých športových záujmových útvarov využíva telocvične základných škôl
v meste.
Priestory Superfleku sú vybavené stolnotenisovým stolom, dvoma biliardovými stolmi č. 9
(tieto sme zakúpili v školskom roku 2009/2010) a biliardovým stolom č. 8. V priestoroch CVrČka
sa nachádza profesionálny stôl na stolný futbal a biliardový stôl č. 6 a kvalitne vybavená počítačová
klubovňa. Pri budove, v ktorej sa nachádza Superflek, je aj malá záhradka, ktorá je príležitostne
využívaná. Nedostatkom priestorov CVČ CVrČek je chýbajúci bezbariérový prístup do priestorov.
Všetci zamestnanci majú možnosť plne využívať IKT a knižnicu Centra voľného času.

h) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školského zariadenia
PRÍJMY
09-12/2009

01-06/2010

Šk. rok 2009/2010

26 085,26

31 345,00

57 430,26

2 851,20

3 337,80

6 189,00

Vzdelávacie poukazy

560,00

840,00

1 400,00

Organizovanie súťaží

230,02

243,68

473,70

29 726,48

35 766,48

65 492,96

Podielové dane
Účastnícke poplatky

SPOLU
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VÝDAVKY
09-12/2009

01-06/2010

Šk. rok 2009/2010

32 971,59

28 469,49

61 441,08

906,10

1 307,13

2 213,23

2 538,00

238,35

2 776,35

36 415,69

30 014,97

66 430,66

09-12/2009

01-06/2010

Šk. rok 2009/2010

13 507,27

12 829,99

26 337,26

Odvody

4 789,97

4 338,18

9 128,15

Energie

293,29

670,83

964,12

Poštové a telekom. poplatky

323,03

333,96

656,99

10 361,83

6 235,20

16 597,03

160,00

405,00

565,00

2 459,58

2 657,94

5 117,52

Nemocenské dávky

255,69

238,16

493,85

Materiál na prácu záujmových útvarov

820,93

760,23

1 581,16

32 971,59

28 469,49

61 441,08

Prevádzkové náklady
Činnosť krúžkov a klubov
Materiálne vybavenie priestorov
SPOLU
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ROZPIS

Mzdy

Nájom
Spracovanie miezd
Dohody o vykonaní práce

SPOLU

i) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky

•

Už 6 rokov prebieha mestská biliardová liga pre deti a mládež pod názvom Biloš liga.
Mladí ľudia združení okolo biliardu zorganizovali aj viacero turnajov v tomto športe
a hrajú v 2. slovenskej biliardovej lige Východ 1 a 2. Biloš liga má aj svoju vlastnú
internetovú stránku.
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•

Veľmi aktívne pracoval aj záujmový útvar Maminy, v rámci ktorého mali mamičky
s deťmi stretnutie s psychologičkou, kanisterapeutkou, fyzioterapeutkou a tiež viacero
tvorivých workshopov.

•

S členmi našich krúžkov sme sa zúčastňovali súťaží okresného aj celoslovenského
charakteru, spomenieme tanečné súťaže Tanec bez hraníc, Dance World a OutBreak
Slovakia.

•

K našim úspechom patrí aj živá, stále aktuálna internetová stránka, ktorá dostala v tomto
školskom roku novú tvár, je slušne navštevovaná a sú na nej uvedené všetky naše
príležitostné podujatia a úspechy.

j) Plnenie cieľov rozvoja školského zariadenia
Skvalitnenie činnosti
•

Každodennou prácou v rámci pravidelnej aj príležitostnej činnosti veľmi aktívne
prispievame k primárnej prevencii proti nežiaducim javom v spoločnosti. Novými
formami práce ovplyvňujeme deti a mládež a vedieme ich k zmysluplnému využívaniu
voľného času.

•

Vynovili sme priestory Superfleku a to o miestnosť Rozprávkareň a do Bilošovne
pribudli nové 9-tkové biliardové stoly značky Dynamik. Od januára 2010 nás v 2.
Slovenskej biliardovej lige reprezentujú 3 tímy.

•

Podporujeme aktivity rodičov s deťmi.

•

V rámci spolupráce so školami sme otvorení k poskytnutiu metodickej aj odbornej
spolupráce k problematike voľnočasových aktivít

Ekonomické zabezpečenie
•

Naďalej sa nedarí dosiahnuť financovanie príležitostnej činnosti, peňažná dotácia sa
odvíja iba od počtu detí zapojených v pravidelnej záujmovej činnosti.

•

Podarilo sa nám získať pre naše aktivity viac sponzorských darov vo forme cien na
súťaže.
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Ľudské zdroje
•

V tomto školskom roku sme z dôvodu šetrenia znížili počet zamestnancov o jedného,
počas leta pracovali iba dve vychovávateľky a riaditeľka centra, čo bolo pre všetkých
pomerne náročné.

•

Počas školského roka 3 vychovávateľky boli dlhodobo práceneschopné a následne odišli
na materskú dovolenku. Riešilo sa to zastupovaním.

•

Získali sme pre našu činnosť mladých dobrovoľníkov a rodičov.

k) SWOT analýza

Silné stránky
•

tímová práca, originalita a samostatnosť vychovávateľov pri výchovno-vzdelávacom
procese,

•

využívanie IKT v práci vychovávateľov,

•

dobré vzťahy v kolektíve, ale aj smerom k rodičom a iným osobám,

•

obetavá práca dobrovoľníkov,

•

tradičné podujatia CVrČka,

•

dobrá poloha v strede mesta a uprostred zaľudneného sídliska,

•

dobré technické a materiálne vybavenie,

•

flexibilita,

•

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,

•

dobré vzťahy s okolitými CVČ a so školami na území nášho mesta a regiónu.
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Slabé stránky
•

bezbariérové prístupy pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi,

•

slabá propagácia nášho zariadenia zo strany MsTV.

Príležitosti
•

zapájanie členov záujmových útvarov do celoslovenských súťaží,

•

vyhľadávanie a zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,

•

projekty, granty, sponzori,

•

výmena praktických a teoretických skúsenosti s inými organizáciami.

•

nahlasovanie počtov zapojených členov k 15. septembru v školskom roku, keď činnosť

Riziká

záujmových útvarov začína 1. októbra,
•

zavedenie záujmových krúžkov v školách, kde je záujmové vzdelávanie poskytované
bezplatne,

•

zvyšovanie nákladov na prevádzku školského zariadenia,

•

nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách detí,

•

financovanie, ktoré akceptuje iba pravidelnú záujmovú činnosť,

•

vzdelávacie poukazy.

l) Ciele na školský rok 2010/2011

•

Do voľnočasových aktivít zapájať deti a mládež s cieľom, aby to bol priestor, kde
rozvíjajú a reprodukujú svoje sily a nie priestor pre nudu, či priestor pre sociálnopatologické aktivity.

•

Spolupracovať so ŠZŠ podľa nového vlastného zámeru pod názvom „Sociálna práca
s deťmi“, ktorej cieľom je pracovať s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a aj
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tým prispieť k zlepšeniu ich mravného a citového rozvoja, k nárastu pozitívnych
a primeraných podnetov a tým k socializácii týchto detí.
•

Podľa možností 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.

•

Zapájať mladých ľudí do dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach.

•

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

•

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

Cieľom pracovníkov Centra voľného času CVrČek je naplniť obsah hesla: CVrČek – to
najlepšie miesto pre deti a mládež. O to sme sa usilovali v uplynulom školskom roku a o to sa
budeme snažiť aj v tom nastávajúcom.

Mgr. Mária Tóthová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ CVrČek bola schválená na pedagogickej rade
11.10.2010 a v Rade školského zariadenia 15.10.2010.
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