CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2010/2011

Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 055/4607253  cvrcek@cvcmoldava.edu.sk  www.cvcmoldava.edu.sk
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 MŠ 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 – Eva Icsová, Mária Hiblárová, Mgr. Mária Lovászová a Július Grulyo.
Centrum voľného času CVrČek (ďalej len CVČ CVrČek) je voľno časové školské

zariadenie, ktoré v školskom roku 2010/2011 v súlade s legislatívou zabezpečovalo podľa
výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných
osôb do veku30 rokov v ich voľnom čase.

b) Údaje o počte detí a mládeže v školskom zariadení
Pravidelná záujmová činnosť (Príloha A)

• Celkový počet záujmových útvarov počas školského roka: 35
• Celkový počet členov záujmových útvarov: 513
Počet vydaných Rozhodnutí: 478
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Počet členov navštevujúcich viac záujmových útvarov: 35

• Počet členov nad 30 rokov: 4
• Počet nahlásených členov k 15.9.2010: 351
Príležitostná záujmová činnosť (Príloha B)

• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov: 71/3737
• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR/počet účastníkov: 2/64
• Celkový počet športových súťaží/účastníkov: 13/348
• Celkový počet medzinárodných akcií: 1/3
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov: 25/128
Prázdninová činnosť

• Celkový počet členov počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin: 262
• Celkový počet členov počas letných prímestských klubov: 87
• Celkový počet členov počas ostatných letných akcií: 421
Organizovanie súťaží
CVČ CVrČek spolupracovalo s KŠÚ v Košiciach pri uskutočňovaní obvodových kôl postupových
súťaží vyhlásených MŠVVaŠ 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 kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov (vrátene riaditeľky):
Fyzický stav: 4
Prepočítaný stav: 4
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• Počet nepedagogických zamestnancov:
Fyzický stav: 1
Prepočítaný stav: 0,5

• Počet zamestnancov na absolventskej praxi: 4 (podľa možností a potrieb)
• Počet zamestnancov na dobrovoľníckej službe: 2 (podľa možností a potrieb
• Počet zamestnancov na dohodu (účtovníctvo, správa programov IVES, správca webovej
stránky, odborní garanti záujmových útvarov): 5

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
• Aktualizačné vzdelávanie – Tvorba vzdelávacích programov: 1
• Kurz s osvedčením s celoštátnou platnosťou – Základy sociálnej práce s mládežou: 1
• Aktualizačné vzdelávanie – Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania
informačno-komunikačných technológií pre pokročilých: 1

• Špecializačné vzdelávanie – Koordinácia drogových prevencií: 1
• Členka expertnej skupiny pre tvorbu profesijných štandardov: 1
e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Podujatia určené školám a iným cieľovým skupinám

• V rámci osláv medzinárodného Dňa detí sme pripravili a zrealizovali už po 3 krát celomestský
Deň úspešných moldavských detí.

• Pre žiakov 4. ročníkov ZŠ sme v rámci spolupráce od prezentovali sériu environmentálnych
prednášok pod názvom EnviroCVrČek.

• V rámci Týždňa pre modrú planétu, pri príležitosti Dňa Zeme, sme pripravili aktivity pre
školy zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia. Pre deti MŠ to bola výtvarná súťaž,
s deťmi zo ŠZŠ sme sadili stromčeky a v spolupráci s moldavskými ZŠ sme zorganizoval na
námestí pri fontáne Slniečkový deň.
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• V oblasti špecifickej a nešpecifickej primárnej prevencie sme organizovali podujatia pod
názvom Sociálna práca s deťmi a cyklus aktivít nazvaných Dni chameleóna. Jednou z akcii
bola súťaž detí v tvorbe plagátov na tému týkajúcu sa nežiaduceho javu v spoločnosti. Tento
rok to bola téma Vieš, že alkohol...

• Deti, ktoré navštevujú záujmové útvary CVrČka spolu so svojimi vedúcimi pripravili
vystúpenie pre rodičov, starých rodičov a verejnosť pod názvom Vianočná koleda na Vianoce
a Naše malé víťazstvá v máji 2011.

• Aktívne sme sa zapojili aj do Dní Moldavy a to súťažou pre deti ZŠ v tvorbe plagátov na
počítači na tému Naše mesto a biliardovým turnajom O pohár mesta.

• Počas roka sme organizovali detské diskotéky, karnevaly a iné zábavné podujatia na základe
požiadania zo strany iných subjektov (školy, mládež a pod.).

• Realizovali sme zaujímavé výlety napr. do kina v Optime na rozprávku Alfa a Omega: volanie
divočiny v 3D, tradičný výlet do ZOO Kavečany.

• Pripravili sme a zrealizovali Olympiádu hviezdičiek v spolupráci s MŠ nášho mesta v rámci
OFDM Slovenska.

• Zapájali sme sa do charitatívnych akcií, spolupracovali s Komunitným centrom na Budulovskej
ulici v Moldave n/B. Jednou zo spoločných aktivít bolo vianočné stretnutie Karačoňa.

• V spolupráci s Krajským školským úradom a školami s vyučovacím jazykom maďarským
v okolitých okresoch sme zorganizovali obvodné kolá postupových súťaží vyhlásených
MŠVVaŠ SR – Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč.

• Najkrajšie logo pre CVrČka bol názov celoslovenskej tvorivej súťaže, ktorú sme vyhlásili
s cieľom nájsť nové logo pre naše zariadenie. Počas celých prázdnin 2010 mohli deti dať hlas
elektronicky obrázku, ktorý ich najviac oslovil. Sčítanie hlasov určilo, že nášho CVrČka od
1. októbra 2010 reprezentujú práce Ivany Janigovej a Michaely Hanákovej zo ZUŠ Stará Turá.
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Iné formy propagácie na verejnosti

• Za najúčinnejšiu propagáciu pokladáme našu krásnu, aktívnu a navštevovanú webovú stránku
www.cvcmoldava.edu.sk,

od

13.

8.2011

aj

facebookovú

stránku

CVrČka

www.facebook.com/cvcmoldava, príspevky v rámci iných médií, výrobu plagátov a ich
distribúciu do škôl a iných inštitúcií.

• Úspešne a flexibilne sme sa zapojili do Týždňa aktivít CVČ na Slovensku. Najmasovejšou
a zároveň najvydarenejšou aktivitou bol Maratón pohybu, v rámci ktorého sa cvičila zumba,
tancovali sa brušné tance a hral hokejbalový turnaj.

• Pre mamky s deťmi sme pripravili možnosť stať sa súčasťou akcie Svetový deň hrania.
Pripravili sme pre deti aj ich rodičov hry, tvorivé dielne, hádanky a súťaže.

• Peknou formou poďakovania ľuďom, ktorí nezištne pomáhali školám na území mesta, bolo
zorganizovanie Dňa dobrovoľníkov.

• Aj v tomto roku sme sa zapojili do Dní dobrovoľníctva na Slovensku, počas ktorých sme
skrášľovali priestory Superfleku.

• Naše CVČ CVrČek koordinovalo celomestskú zbierku UNICEF – Modrý gombík a vyzbierali
sme 294,33 eur.

• Členovia nášho záujmového útvaru Break dance reprezentovali Slovensko, naše mesto
a CVrČka na celosvetovej tanečnej súťaži THE NOTORIOUS IBE 2010 v Holandsku,
v meste Heerlen.

• Naše mesto aj CVČ CVrČek reprezentujú v rámci Celoslovenskej biliardovej ligy, časť
Východ dva tímy.

• CVČ CVrČek je aktívnym členom Asociácie centier voľného času Slovenska.
f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom roku
2010/2011 zapojené
• Inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu – Infovek 2.
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g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy

Centrálne sídlo CVČ CVrČek má veľmi výhodnú polohu, je situované v strede mesta,
uprostred krásne upravenej oddychovej zóny. Nachádza sa v prenajatých priestoroch v budove
Penziónu Bodva. Ďalšie pracovisko CVČ CVrČek – Superflek, sa nachádza v MŠ uprostred husto
osídleného sídliska. Na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti v priestoroch CVrČka na Školskej
5 slúžia 4 miestnosti – modrá klubovňa výpočtovej techniky, červená a zelená multifunkčná
klubovňa a bábková sála s veľkým pódiom a s kapacitou 90 miest pre divákov. V Superfleku na
Severnej 19 sa nachádza malá improvizovaná telocvičňa, bilošovňa pre biliard a Rozprávkareň pre
mamičky s deťmi a deti z MŠ. Priestory Superfleku sú vybavené stolno-tenisovým stolom, dvoma
biliardovými stolmi č. 9 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.
CVČ CVrČek pre činnosť niektorých športových záujmových útvarov využíva telocvične
základných škôl v meste a realizuje záujmové vzdelávanie aj v okolitých materských škôlkach.
Nedostatkom priestorov CVČ CVrČek je chýbajúci bezbariérový prístup do priestorov. Všetci
zamestnanci majú možnosť plne využívať IKT a knižnicu CVČ CVrČek.

h) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školského zariadenia
PRÍJMY
09-12/2010

01-08/2011

Šk. rok 2010/2011

30 139,60

47 718,90

77 858,50

2 502,65

4 641,95

7 144,60

Vzdelávacie poukazy

468,00

319,20

787,20

Organizovanie súťaží

0,00

61,79

61,79

33 110,25

52 741,84

85 852,09

Podielové dane
Účastnícke poplatky

SPOLU
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VÝDAVKY
09-12/2010

01-08/2011

Šk. rok 2010/2011

13 826,93

12 422,24

26 249,17

2 450,87

348,64

2 799,51

00,00

00,00

00,00

16 277,80

12 770,88

29 048,68

09-12/2010

01-06/2011

Šk. rok 2010/2011

Mzdy

9 693,56

20 208,49

29 902,05

Odvody

3 747,76

7226,19

10 973,95

Energie

585,21

76,69

661,90

Poštové a telekom. poplatky

278,18

458,61

736,79

11 156,00

8 462,40

19 618,40

340,00

225,00

565,00

2 102,37

3 934,98

6 037,35

457,93

95,71

553,64

00,00

00,00

00,00

28 361,01

40 688,07

69 049,08

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

Nájom
Spracovanie miezd
Dohody o vykonaní práce
Nemocenské dávky
Materiál na prácu záujmových útvarov
SPOLU

i) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky

• Dobré výsledky dosahujeme v zabezpečovaní pravidelnej záujmovej činnosti. Zámerom aj
v tomto školskom roku bolo vytvorenie čo najvhodnejších podmienok, aby si deti a mládež
z našej ponuky slobodne zvolili a robili také činnosti, ktoré im prinášajú radosť, potešenie,
zábavu, odpočinok, ktoré obnovujú a rozvíjajú ich telesné a duševné schopnosti, príp. i tvorivé
schopnosti. Darilo sa nám to aj napriek tomu, že v ZŠ sa každoročne otvára okolo 30
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záujmových útvarov, čo v našich podmienkach činí okolo 150 krúžkov. Negatívom pre nás je aj
skutočnosť, že počet pracovníkov CVČ CVrČek poklesol o jednu pracovnú silu.

•

Dlhodobú tradíciu má v našom CVrČkovi mestská biliardová liga pre deti a mládež pod
názvom Biloš liga, ktorá pracuje už 7 rokov. Biliardoví zanietenci zorganizovali aj množstvo
turnajov v tomto športe a hrajú v 2. slovenskej biliardovej lige Východ. Na naše turnaje chodia
biliardisti z mnohých miest Slovenska, spomeniem Prešov, Košice, Humenné, Bardejov,
Topoľčany. Biloš liga má aj svoju vlastnú internetovú stránku. Činnosť Biloš ligy bola od
prezentovaná a veľmi pozitívne hodnotená na Krajskej konferencii CVČ v Rožňave.

• Aktívne pracuje aj záujmový útvar Maminy, v rámci ktorého sa mamičky a ich ratolesti stretli
s detskou lekárkou, kanisterapeutkou, fyzioterapeutkou, pracovníčkou ÚPSVaR a absolvovali
niekoľko tvorivých workshopov.

• Založili sme a zachovávame krásnu tradíciu oceňovania a odmeňovania najaktívnejších detí
nášho mesta pri príležitosti Dňa detí v podobe predpoludnia nazvaného Deň úspešných
moldavských detí.

• Na našich environmentálnych prednáškach EnviroCVrČek, ktorých prípravu si ZŠ každoročne
žiadajú, vyrástlo už sedem ročníkov štvrtákov. Prednášky z roka na rok menia svoju podobu,
ale základné posolstvo, ochrana a tvorba životného prostredia sa z nich nevytráca. Sú stále
aktuálne, zaujímavé, zábavné a deti ich majú radi.

• Dvakrát počas školského roka pripravujeme vystúpenia pre rodičov, kde deti predvedú, čomu
sa v svojom krúžku venovali. V tomto školskom roku sme prvýkrát vystupovali v priestoroch
veľkej sály MsKS. Priestory bábkovej sály nám už kapacitne nepostačujú, nakoľko o naše
vystúpenia je zo strany rodičov, starých rodičov a priateľov CVrČka veľký záujem.

• K našim úspechom patrí aj krásna, živá, stále aktuálna internetová stránka, ktorá dostala
v tomto školskom roku nový baner, je hojne navštevovaná a sú na nej uvedené všetky naše
príležitostné podujatia a úspechy. Od augusta 2011 má CVČ CVrČek svoju stránku aj na
facebooku.
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j) Plnenie cieľov rozvoja zariadenia

Skvalitnenie činnosti

• CVČ sú moderné školské subjekty, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na tom, aby sa deti a
mládež naučili užitočne a efektívne využívať svoj voľný čas. Pre nás, pracovníkov CVČ
CVrČek, je otázka voľného času veľmi dôležitá. Práve deti a adolescenti majú najviac voľného
času a spôsob, akým ho trávia, výrazne ovplyvňuje ich život. Preto sa svojimi aktivitami
snažíme, aby bol voľný čas pre nich priestorom, kedy sa rozvíjajú, reprodukujú svoje sily a nie
negatívnym obdobím nudy, či priestorom na sociálne patologické aktivity. 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.

• Voľný čas detí a mládeže má svoje charakteristické prvky, ktorým sa odlišuje od voľného času
dospelých. Špecifickou zvláštnosťou voľného času detí a mládeže je to, že z výchovných
dôvodov

je

žiaduce

jeho

pedagogické

ovplyvňovanie.

Zanedbanie

pedagogického

ovplyvňovania voľného času môže mať za následky rôzne patologické javy. Adolescenti si
neorganizovaným voľným časom naplnia nudu voľných chvíľ a majú problémy so sociálnou
integráciou. Naproti tomu kvalitné naplnenie voľného času detí a mládeže hrá významnú rolu
pri utváraní osobnosti a pri jeho pozitívnej socializácii a o to sa usilujeme aj my.

• V rámci spolupráce so školami sme otvorení k poskytnutiu metodickej aj odbornej pomoci
a spolupráci k problematike voľno časových aktivít, k drogovej prevencii a otázkam sociálnej
pedagogiky.

Ekonomické zabezpečenie

• Nakoľko nahlasovanie počtov detí zapojených do pravidelnej činnosti sa uskutočňuje
k 15.-temu septembru, počty sú skreslené, lebo činnosť CVČ CVrČek začína až 1. októbra.

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

• Od januára 2011 CVČ CVrČek hospodárilo so značne nižším rozpočtom.
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• Podarilo sa nám získať pre naše aktivity viac sponzorských darov vo forme cien na súťaže.
Ľudské zdroje

• V tomto školskom roku pracovali v CVČ CVrČek kvalifikované vychovávateľky.
• Neoceniteľnou pomocou pre náš malý kolektív bola pomoc zamestnancov na Absolventskej
praxi a Dobrovoľníckej službe cez ÚPSVaR.

• Získali sme pre našu činnosť mladých dobrovoľníkov a rodičov.
k) SWOT analýza

Silné stránky:


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



obetavá práca dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVrČka,



tradičné dlhoročné obľúbené podujatia CVrČka,



dobrá poloha v strede mesta a uprostred zaľudneného sídliska,



dobré technické a materiálne vybavenie,



pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti,



imidž a dobré meno zariadenia,



variabilita – práca s deťmi, mládežou a dospelými,



informácie o činnosti dostupné na vlastnej stránke a facebooku,



členstvo v Asociácii CVČ na Slovensku,



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

Slabé stránky:


bezbariérové prístupy pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi,



chýbajúci priestor pre kolektívne športy,
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nedostatok financií na nákup materiálneho vybavenia.

Príležitosti:


zapájanie členov záujmových útvarov do celoslovenských súťaží,



zvyšovanie odbornosti vychovávateľov,



zavádzanie špecifických metód vo výchove vo voľnom čase,



vyhľadávanie a zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,



projekty, granty, sponzori,



výmena praktických a teoretických skúsenosti s inými organizáciami.

Riziká:


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

záujmových útvarov začína 1. októbra,


zavedenie záujmových útvarov 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 krúžkovú činnosť,



vzdelávacie poukazy.

l) Plnenie cieľov

• Počas školského roka sme do voľno časových aktivít zapájali deti a mládež s cieľom, aby to bol
priestor, kde rozvíjajú a reprodukujú svoje sily a nie priestor pre nudu, či priestor pre sociálne
patologické aktivity.

• Spolupracovali sme so ŠZŠ podľa nového vlastného zámeru pod názvom Sociálna práca
s deťmi, ktorej cieľom bolo pracovať s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a tým
prispieť k zlepšeniu ich mravného a citového rozvoja, k nárastu pozitívnych a primeraných
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podnetov a tým k socializácii týchto detí. Táto spolupráca sa stretla s veľmi pozitívnym
ohlasom.

• Deťom sme dali možnosť prezentovať to, čo ich baví a v čom sú dobré na vystúpeniach pre
rodičov, svojich spolužiakov a kamarátov. Zorganizovali sme aj mestskú súťaž pre mladých
talentovaných brejkerov.

• Zapájali sme mladých ľudí do dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach, výsledkom je
napr. baner.

• Prezentovali sme aktuálnu činnosť centra na dvoch verejných vystúpeniach. O dianí v CVČ
CVrČek sme informovali na internetovej stránke, pravidelne sme zverejňovali termíny
vlastných podujatí a aj úspechy centra.

• Pracovníci CVČ CVrČek si podľa možnosti zvyšovali kvalifikáciu a odbornosť za účelom
poskytovania kvalitnejších služieb.

• Výchovnými a vzdelávacími stratégiami sme v zmysle Výchovného programu školského
zariadenia posilňovali a rozvíjali u detí kľúčové kompetencie.

m) Ciele na školský rok 2011/2012

• Napriek demografickým zmenám a prognózam a konkurenčnému prostrediu stabilizovať aj
v nasledujúcich rokoch počet detí a mládeže v CVČ CVrČek.

• Budovať CVČ CVrČek ako otvorený systém, moderné voľno časové zariadenie, ktoré je
schopné počúvať hlasy zvonku a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím a flexibilne
reagovať.

• Poskytovať kvalitné podmienky pre voľno časové aktivity deťom materských, základných a
stredných škôl a iným záujemcom vo forme záujmových útvarov, napomáhať k formovaniu
a utváraniu ich charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života.
Naučiť ich k produktívnemu využívaniu voľného času, vytváraniu podmienok pre aktívny
oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl.

• 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
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a tým účinnejšie bojovať proti xenofóbii, neznášanlivosti a iným závažným sociálnopatologickým javom.

• 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.

• V budúcom školskom roku je potrebné cieľavedome, aktívne pripravovať projekty, granty a
programy s cieľom získavania financií.

• Základným krátkodobým cieľom CVČ CVrČek je rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré
môžeme zhrnúť do jednej vety nasledovne: Vedieť aktívne a zmysluplne napĺňať svoj voľný
čas a rozvíjať tak ďalej svoj záujem a nadanie.
Doba, v ktorej žijeme je zložitá a kladie zvýšené nároky na každého z nás. Preto sa v CVČ
CVrČek budeme riadiť slovami T. Roosvelta: „Rob, čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde si“.

Mgr. Mária Tóthová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVC CVrČek bola schválená na pedagogickej rade
10.10.2011 a v Rade školského zariadenia 10.10.2011.
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Prílohy A
Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 2010/2011
Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spolu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Názov záujmového útvaru
Break dance začiatočníci
Klub talentov
Maminy
Break dance pokročilí
Šmolko hop
Babinec
Výtvarníček
Mažoretky
Klub Margarétka
leto 2010

Malé gazdinky
Brušné tance
Kukočko
Výtvarníče
Hudobníček
Hopnôžka - Drienovec
Kompbaby
Hopnôžka - Turňa nˇ/B.
Klub nevädza

leto 2010

Spolu
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

Moderné dievčatá
Perlička
Farbičky
Hip - hop 2
Hip - hop 3
Hip - hop 4
Atletický krúžok
Basketbal
Hip - hop 1
Roma hop
Jarníček

jarné prázdniny

Spolu
1
2
3
4
5

Romanka
Majstri M
Biloš liga
Biliardový klub
Klub vlčí mak

Spolu
1 Stolný futbal

leto 2010

Deti a
Meno
mládež
Dospelí
vychovávateľa
19
0 Bc. Jánošíková
22
0 Bc. Jánošíková
20
0 Bc. Jánošíková
11
0 Bc. Jánošíková
13
0 Bc. Jánošíková
6
0 Bc. Jánošíková
11
0 Bc. Jánošíková
6
0 Bc. Jánošíková
18
0 Bc. Jánošíková
126
0

9
9
8
15
17
20
9
13
18
118

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická

7
10
15
5
15
6
8
6
12
9
11
104

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová

13
30
11
12
16
82

0
0
4
0
0
4

Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová

62

0 striedavo
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2 Klub počítačových hier

Spolu

16
78
508
5
513

V školskom roku 2010/2011 bolo vydaných

478

Spolu
Spolu
Deti § 7vyhlášky č. 306/2009

0 striedavo

rozhodnutí

Príloha B
Prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku 2010/2011

Mesiac
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
August
Spolu

Počet
5
4
3
9
2
6
11
9
8
12
2
71

Zúčastnení do
15 r.
249
69
80
431
16
185
384
201
413
399
22
2449

Zúčastnení nad
15 r.
Spolu
66
315
49
118
15
95
377
808
20
36
49
234
39
423
124
325
311
724
231
630
7
29
3737
1288
3737

Poznámka
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