CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2011/2012

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,
www.facebook.com/cvcmoldava, 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 Bc. Július Grulyo.
Centrum voľného času CVrČek (ďalej len CVČ CVrČek) je voľnočasové školské

zariadenie, ktoré v školskom roku 2011/2012 v súlade s legislatívou zabezpečovalo podľa
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výchovného programu výchovno–vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných
osôb do veku 30 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: 38
 Celkový počet členov záujmových útvarov: 553
Počet vydaných Rozhodnutí: 528
Počet členov navštevujúcich viac záujmových útvarov: 25

 Počet členov nad 30 rokov: 5
 Počet nahlásených členov k 15.9.2011: 351
Príležitostná záujmová činnosť (Príloha B)

 Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov: 92/2935
 Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR/počet účastníkov: 2/89
 Celkový počet športových súťaží/účastníkov: 20/298
 Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov: 42/295
Prázdninová činnosť

 Celkový počet členov počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin: 154
 Celkový počet členov počas letných prímestských klubov: 88
 Celkový počet členov počas ostatných letných akcií: 344
Organizovanie súťaží
CVČ CVrČek každoročne KŠÚ v Košiciach poveruje prípravou a realizáciou obvodových kôl
postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR a to konkrétne súťaží Pekná maďarská reč
a Poznaj slovenskú reč.
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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

 Počet nepedagogických zamestnancov:
Fyzický stav: 1
Prepočítaný stav: 0,5

 Počet zamestnancov na absolventskej praxi: 2 (vždy po troch mesiacoch sa striedajú)
 Počet zamestnancov na dobrovoľníckej službe: 1 (každé 3 mesiace iný)
 Počet zamestnancov na dohodu o vykonávaní pravidelnej činnosti (účtovníctvo, správa
programov IVES, správca webovej stránky, odborní garanti záujmových útvarov): 5

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 Absolvovanie Kurzu prvej pomoci – 4 zamestnanci
e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
 Európsky týždeň mobility (ETM) → týždenná séria aktivít, zameraná na oblasť
zodpovednosti za lepšie životné podmienky obyvateľov miest a obcí, zodpovednosti za lepšie
životné prostredie a podporu alternatívnej mobility v meste → Bicykelfest, Maľovaný chodník,
Zelená cesta, Klimatické zmeny, Ulica bez áut → mesto Moldava nad Bodvou dostalo Plaketu
za príspevok k rozvoju udržateľnej mobility a to za "Vyčlenenie priestoru pre peších na ulici
Školskej". Do aktivity ETM sa zapojili stovky detí aj dospelých, účastníkov aj organizátorov.

 strEtKO → realizácia aktivít s environmentálnym zameraním v spolupráci zo základnými
školami pre žiakov 4. ročníkov na témy: Strom života, Voda – krv Zeme, Deň Zeme, Chránené
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druhy rastlín a živočíchov. Počas štyroch stretnutí si deti osvojovali potrebu ochrany životného
prostredia, živej i neživej prírody.

 Živá knižnica → organizovanie stretnutia mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti
často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, často aj preto, že väčšinová spoločnosť nemá
možnosť týchto ľudí bližšie spoznať. V prípade mladých ľudí ide aj o preberanie správania
a myslenia svojich rodičov. Na našom stretnutí mali účastníci možnosť opýtať na konkrétne
otázky a vypočuť si aj názor Živej knihy na svoju situáciu či životnú skúsenosť. Na podujatí sa
zúčastnili študenti SOŠ v Moldave nad Bodvou.

 Vianočná pohľadnica → výtvarná súťaž v tvorbe pohľadníc na počítači, v rámci ktorej
zaslané práce hodnotila odborná porota aj verejnosť, účastníci cez Facebook. Aktivita mala
mimoriadny úspech, stránku CVrČka si pozrelo vyše 1 800 ľudí (čo pokladáme za dobrú formu
reklamy).

 Dni chameleóna → cyklus aktivít realizovaných v oblasti špecifickej a nešpecifickej primárnej
prevencie → v rámci jednotlivých dní sme pripravili vystúpenia pod názvom Deti deťom
a Ulica, výtvarnú súťaž Stop drogám a Živú knižnicu na tému Drogová závislosť.

 Cvrlikanie – preventívne aktivity určené mladým ľuďom, ktorí počas prechodu z detstva
do adolescencie prežívajú mnohé fyzické a psychologické zmeny. Práve v tomto čase viac
experimentujú, riskujú a skúšajú rôzne formy dospelého správania. Patrí sem aj fajčenie. Práve
preto sme im počas "cvrlikania" sprostredkovali informácie o škodlivosti fajčenia.

 Deň Zeme → aktivity pre školy zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia.
Najvydarenejšie podujatia Pavučina života a súťaž v tvorbe plagátov na počítači s témou Dňa
Zeme, ktorá mala neobyčajný úspech. Hlasovanie o najkrajší plagát prebehlo cez Facebook,
zapojilo sa do neho vyše 3 600 ľudí.

 Deň učiteľov → organizovanie celomestských osláv tohto významného sviatku.
 Deň úspešných moldavských detí → oslavy medzinárodného Dňa detí, na ktorých prednostka
MsÚ, pani Ing. Paulinská, ocenila najúspešnejšie deti z nášho mesta.

 Vystúpenia pre rodičov, starých rodičov a verejnosť → zároveň prezentácia činnosti detí
a pedagógov z CVČ CVrČek. V tomto školskom roku prebehli vystúpenia pod názvom
Hľadanie Vianoc v decembri 2011 a Hráme pre rodičov v máji 2012.
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 O pohár mesta → tradičný biliardový turnaj v hre č. 8 v rámci Dní Moldavy.
 Výlety → realizovali sme zaujímavé putovania do Bardejova, ako odmenu pre aktívnych
členov CVČ CVrČek a v spolupráci s OO Matice slovenskej do ZOO Kavečany.

 Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč → v spolupráci s Krajským školským úradom
a základnými školami s vyučovacím jazykom maďarským v okolitých okresoch sme
zorganizovali obvodné kolá postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR. Ohlasy na našu
organizáciu sú veľmi pozitívne a zúčastnené deti a pedagógovia sa k nám radi vracajú.

 LAN party → pripravili sme niekoľko spoločenských akcií, na ktorých sa zišla skupina ľudí,
ktorá má spoločnú záľubu v počítačových hrách. Za pomoci switcha sme vytvorili počítačovú
sieť LAN (Local Area Network), vďaka ktorej sa všetci účastníci mohli vzájomne prepojiť
a hrať multiplayerové hry. Zážitok z takéhoto hrania je výraznejší než u bežného on-line hrania,
pretože hráči sa navzájom nielen počujú, ale sú v tej istej miestnosti, čo umocňuje atmosféru
behom hrania i vo chvíľach prestávok.

 Olympijský oheň → privítali sme olympijskú štafetu, ktorá zavítala do nášho mesta a ktorou
nás pozdravili členovia olympijského výboru.

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

Iné formy propagácie na verejnosti

 Za najúčinnejšiu propagáciu aj naďalej pokladáme našu nádhernú, činnú a navštevovanú
webovú

stránku

www.cvcmoldava.edu.sk

a

tiež

Facebookovú

stránku

www.facebook.com/cvcmoldava. Prispievame aj do médií, vyrábame plagáty, distribuujeme
ich do škôl a iných inštitúcií.

 Úspešne a flexibilne sme sa zapojili do Týždňa aktivít CVČ Slovensku pod názvom TaktiC.
Najmasovejšími a zároveň najvydarenejšími aktivitami boli detská Diskotéka a Hokejbalový
turnaj.
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 Stali sme sa kontaktným miestom Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.
Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou. Cieľovou skupinou projektu sú
mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti
vzdelávania. Pri viacerých podujatiach sme spolupracovali s IUVENTOU.

 Zapojili sme sa aj do celoslovenského Dňa dobrovoľníkov.
 Naše mesto aj CVČ CVrČek reprezentujú v Celoslovenskej biliardovej lige dva tímy →
v 1. lige Východ jeden tím a v 2. lige Východ jeden tím.

 CVČ CVrČek je členom Asociácie centier voľného času Slovenska.
f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom roku
2011/2012 zapojené
 Nech sa nám netúlajú → nadácia COOP Jednota → neúspešne.
 Enviroprojekt 2012 → MŠVVaŠ SR → neúspešne.
 Oslavy dňa modrej planéty a súťaž v tvorbe plagátov pre deti ZŠ v Moldave n/B →
program Ochrana a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2012, Matica slovenská →
250 €.

g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach

Základné sídlo CVČ CVrČek má centrálnu polohu, je situované v strede mesta.
Nachádza sa v budove Penziónu Bodva, ktorá je vo vlastníctve mesta, CVČ je tu v prenájme.
Priestory ďalších miestností CVČ CVrČek – Superfleku, sa nachádzajú v MŠ uprostred husto
osídleného sídliska. Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v zodpovedajúcich podmienkach
v súlade s platnými predpismi a normami, vzdelávacími potrebami detí a mládeže a potrebami pre
činnosť pedagógov. 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 a s kapacitou 90 miest pre divákov. V CVrČkovi sa ďalej
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nachádza kancelária riaditeľky a účtovníčky, kuchynka pre personál, chodba, hygienické priestory
a miestnosť pre upratovačku. V Superfleku sa nachádza malá improvizovaná telocvičňa, priestory
pre biliard a rozprávková miestnosť pre deti MŠ. CVČ CVrČek nemá vlastnú telocvičňu a pre
činnosť niektorých športových záujmových útvarov využíva telocvične základných škôl v meste.
Pre svoje aktivity CVČ CVrČek využíva aj rôznu kancelársku a didaktickú techniku.
Je vybavené starším televíznym prijímačom, videorekordérom, DVD rekordérom, HiFi systémami
a počítačmi s pripojením na Internet, vlastným ozvučením s bezdrôtovými mikrofónmi, digitálnou
kamerou a fotoaparátmi, notebookom, dataprojektorom, multifunkčným zariadením a inými
potrebami. V počítačovej klubovni je osem počítačov s pripojením na Internet. Priestory Superfleku
sú vybavené stolnotenisovým stolom, dvoma biliardovými stolmi č. 9 a biliardovým stolom č. 8.
V priestoroch CVrČka sa nachádza stôl na stolný futbal a biliardový stôl č. 6. Pomôcky a materiál
sú pravidelne kontrolované, opravované, keďže na nové nie sú prostriedky. Všetky priestory
zodpovedajú bezpečnostným a hygienickým predpisom. Zdobia ich hlavne výtvarné práce
z medzinárodnej výstavy Najkrajší CVrČek, ktorú sme počas 6-tich rokov organizovali. Našu
činnosť propagujeme aj vo výklade na Hlavnej ulici v predajni Moldom. Priestory sú čisté, útulné
a príjemné. Pri budove, v ktorej sa nachádza Superflek je aj malá záhradka, investovať do nej
nepokladáme za efektívne, nakoľko ju devastujú sami obyvatelia. Nedostatkom priestorov CVČ
CVrČek je chýbajúci bezbariérový prístup do priestorov, nefunkčné osvetlenie v bábkovej sále,
neustále sa kaziace sanitárne zariadenia a morálna zastaranosť techniky.

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

PRÍJMY
09-12/2011
Podielové dane
Účastnícke poplatky
Vzdelávacie poukazy
Organizovanie súťaží
SPOLU

01-08/2012

Šk. rok 2011/2012

24 453,72

44 538,66

68 992,38

2 375,35

3 982,25

6 357,60

168,00

261,00

429,00

199,44

280,31

479,75

27 196,51

49 062,22

76 258,73
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VÝDAVKY
09-12/2011
Prevádzkové náklady
Činnosť krúžkov a klubov
Materiálne vybavenie priestorov
SPOLU

01-08/2012

Šk. rok 2011/2012

25 429,19

43 784,39

69 213,58

1 716,92
00,00

815,27
00,00

2 532,19
00,00

27 146,11

44 599,66

71 745,77

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ROZPIS
09-12/2011
Mzdy
Odvody
Energie
Poštové a telekom. poplatky
Nájom
Spracovanie miezd
Dohody o vykonaní práce
Nemocenské dávky
Materiál na prácu záujmových útvarov
SPOLU

01-06/2012

Šk. rok 2011/2012

12 723,48

21 708,61

34 432,09

5 180,45

8 806,67

13 987,12

331,27

1 084,93

1 416,20

191,78

376,77

568,55

5 080,80

8 462,40

13 543,20

240,00

355,00

595,00

1 681,41

2 990,01

4 671,42

0,00

80,54

80,54

1 716,92

815,27

2 532,19

27 146,11

44 680,20

69 294,12

i) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky
 V pravidelnej záujmovej činnosti dosahujeme už tradične dobré výsledky. Vytvárame
adekvátne podmienky, aby si deti a mládež z našej ponuky mohli slobodne vybrať také
činnosti, ktoré im prinášajú radosť, potešenie, zábavu a odpočinok. V činnosti postupne
ustupujeme od preferovania foriem mimo vyučovacieho vzdelávania. Záujmová činnosť vedie
skôr k zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže, hľadaniu talentov, rozvoju
telesných, senzorických, psycho-motorických, intelektových a tvorivých schopností, rovnako
ako k podnecovaniu aktivity, športových a vôľových vlastností a záujmov.
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 Kvalitné výsledky dosahuje aj Mestská biliardová liga pre deti a mládež pod názvom Biloš liga,
ktorá pracuje už 8 rokov. Biliardoví hráči organizujú turnaje v tomto športe a hrajú v 1. a 2.
slovenskej biliardovej lige Východ. Na naše turnaje chodia biliardisti z mnohých miest
Slovenska, spomeniem Ružomberok, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Prešov, Košice,
Humenné, Bardejov a Spišská Nová Ves. Svoje výsledky Biloš liga zverejňuje na vlastnej
internetovej stránke.

 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 stretnutiach, ktorých prípravu si ZŠ každoročne žiadajú, vyrástlo
už osem 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.

 Našu pravidelnú záujmovú činnosť sme rozšírili do všetkých štyroch MŠ v našom meste
a viedli sme záujmové útvary aj v prímestskej časti Budulov, v obciach Jasov a Turňa nad
Bodvou.

 Pracujeme aj s deťmi z menej podnetného prostredia. Každoročne sa pre túto cieľovú skupinu
v CVČ CVrČek otvárajú viaceré záujmové útvary. V tomto školskom roku ich bolo päť. Medzi
najväčšie úspechy v tejto oblasti práce patrí nesporne to, že v spolupráci s Komunitným
centrom v osade Budulovská bolo práve v záujmovom útvare CVČ CVrČek pripravené
a odštartované divadelné predstavenie pod názvom Divadlo z chatrče. Jeho aktéri putovali po
celom Slovensku (predstavili sa aj na Úrade vlády SR) a menili pohľad na rómske etnikum.
Úspešne vystúpili aj v Bruseli pri príležitosti Dňa Rómov a zožali úspech aj pri vystúpení počas
Dní chameleóna, Dňa učiteľov a na podujatí OO MS.

 Za úspech pokladáme aj to, že sme do CVČ CVrČek na Absolventskú prax a následne na
Dobrovoľnícku službu cez ÚPSVaR SR prijali mladú ženu rómskej národnosti. Zúčastňovala
sa aktivít CVČ CVrČek, spoznávala našu prácu a priúčala sa. V súčasnosti študuje na Vysokej
škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, našla si zamestnanie
v občianskom združení EQUITY, pracuje ako dobrovoľníčka a Junior ambasádorka UNICEF-u
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a je na dobrej ceste stať sa predstaviteľkou rómskej inteligencie. Veríme, že aj práca
v CVrČkovi jej k tomu dopomohla.

 Významným krokom k modernizácii CVČ CVrČek bolo aj zriadenie wi-fi hotspotu.
 CVČ CVrČek ponúka školám a verejnosti širokú paletu aktivít. V oblasti primárnej prevencie
sociálno-patologických javov sme reagovali na potreby a požiadavky škôl a súčasnej
spoločenskej situácie. Pripravovali sme stretnutia s odborníkmi na témy fajčenie, kriminalita
a delikvencia, patologické závislosti, sex biznis, obchod s ľuďmi, agresivita a šikanovanie.

 K našim úspechom rátame aj živú, stále aktuálnu internetovú stránku, ktorú si pozrelo 40 700
ľudí (23. septembra 2012) a stránku na Facebooku s 264 používateľmi „Páči sa mi to“ ( k 23.
septembru 2012).

 Organizovali sme aj iné aktivity, medzi ktoré radíme zážitkové, odpočinkové, relaxačné
a oddychové formy voľnočasových činností, súťaže, turnaje, vystúpenia, výstavy, výlety a pod.

j) Plnenie cieľov rozvoja zariadenia

Skvalitnenie činnosti
Záujmová činnosť patrí k dôležitým voľnočasovým aktivitám detí, mládeže i dospelých a preto aj
k najvýznamnejším činnostiam a prostriedkom vo výchove detí vo voľnom čase. V duchu týchto
tendencií sme deťom:

 umožňovali voliť si voľnočasové zamestnanie podľa vlastných záujmov,
 poskytovali aspoň relatívny pocit slobody,
 umožňovali stretávanie starších s mladšími a naopak,
 rozširovali oblasť pracovných záujmov,
 pomáhali organizovať vlastnú prácu i zábavu,
 dávali väčšiu príležitosť ako škola na samostatnú a tvorivú prácu.
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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 sa legislatívne dosiahnuť financovanie príležitostnej činnosti a tak túto činnosť
vykonávame ako dobrovoľnícku. Peňažná dotácia sa odvíja iba od počtu detí zapojených
v pravidelnej záujmovej činnosti (platí do decembra 2012).

 CVČ CVrČek hospodárilo so značne nižším rozpočtom. V tomto školskom roku výrazne stúpli
ceny na prevádzku.
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,
 obetavá práca dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVrČka,
 dobrá poloha v strede mesta a uprostred zaľudneného sídliska,
 dobré technické a materiálne vybavenie,
 pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti,
 variabilita – práca s deťmi, mládežou a dospelými,
 informácie o činnosti dostupné na vlastnej webovej stránke a Facebooku,
 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,
 chýbajúce priestory pre kolektívne športy,
 nedostatok financií.
Príležitosti:

 vládna podpora neformálneho vzdelávania,
 zvyšovanie odbornosti vychovávateľov,
 vyhľadávanie a zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,
 projekty, granty, sponzori,
 možnosť inovácie a pohotové prispôsobenie sa dopytu,
 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.

l) Plnenie cieľov
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 Napriek demografickým zmenám, prognózam a konkurenčnému prostrediu sa nám darilo
stabilizovať počet detí a mládeže v CVČ CVrČek.

 CVČ CVrČek sme budovali ako otvorený systém, moderné voľnočasové zariadenie, ktoré je
schopné počúvať hlasy zvonku a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím a flexibilne
reagovať.

 Poskytovali sme kvalitné podmienky pre voľnočasové aktivity deťom materských,
základných a stredných škôl a iným záujemcom vo forme záujmových útvarov, napomáhali
sme formovaniu a utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého
spôsobu života našich členov. Viedli sme ich k produktívnemu využívaniu voľného času,
ktoré viedlo k regenerácii duševných a fyzických síl.

 Venovali sme zvýšenú pozornosť deťom a mládeži zo znevýhodneného prostredia, otvorili
sme pre nich krúžky, pripravovali sme pre nich aktivity, pri ktorých prišli do kontaktu aj
s inými rovesníkmi a tým sme pôsobili proti xenofóbii, neznášanlivosti a iným závažným
sociálno-patologickým javom.

 Zapájali sme sa do projektov, grantov a programov s cieľom získavania financií. Tieto
možnosti sú však pre CVČ obmedzené.

 Počas školského roka sme do voľnočasových 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.

m) Ciele na školský rok 2012/2013

Víziu CVČ charakterizujú nasledovné globálne ciele, snaha, aby sa CVČ CVrČek sa stalo školským
zariadením:

 ktoré je moderné, efektívne a úspešné, orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť,
aktivitu a rozvíjanie kľúčových kompetencií,

 ponúkajúcim širokú paletu voľnočasových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa,
motivujúcich k celoživotnému vzdelávaniu,

 v ktorom môže každý zažiť pocit úspechu a mať radosť z toho, čo robí,
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 ponúkajúce deťom v oblasti voľného času právo voľby a ktoré súčasne naučí dieťa povedať
„nie“ nevhodným ponukám trávenia voľného času,

 zanechávajúce pozitívnu stopu v pamäti jeho návštevníkov, zamestnancov a partnerov,
 miesto kde zamestnanci, členovia záujmových útvarov a ich rodičia tvoria komunitu, ktorá
sa často stretáva a spolu rieši problémy,

 ktoré je kvalitou poskytovaných služieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny spoľahlivým
partnerom pre školy, deti a mládež, ich rodičov a zriaďovateľa,

 ktoré poskytuje starostlivosť nadaným deťom, ale aj deťom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť,

 ktoré je schopné poskytnúť kvalifikovanú pomoc deťom a mládeži v oblasti prevencie
sociálno-patologických javov, sociálnej výchovy a reedukácie správania,

 ktoré vyvíja projektové aktivity.
E. Kratochvílová, významná osobnosť slovenskej pedagogickej obce, hovorí: „Najväčší
priestor na podporu, rozvoj a výchovu záujmov detí a mladých ľudí poskytuje voľný čas a výchova
vo voľnom čase, najmä v organizovanej záujmovej činnosti“ a podľa J. A. Komenského výchova
a vzdelávanie vo voľnom čase môžu byť prostriedkom „nápravy ľudských vecí“. A práve preto
majú a budú mať centrá voľného času svoje nepochybné opodstatnenie dnes, aj v budúcnosti.

Mgr. Mária Tóthová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVC CVrČek bola schválená na pedagogickej rade
24.09.2012 a v Rade školského zariadenia 15.10.2012.
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Príloha A
Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spolu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 2011/2012
Deti a
Meno
Názov záujmového útvaru
mládež
Dospelí
vychovávateľa
Break dance začiatočníci
10
0 Bc. Jánošíková
Klub talentov
13
0 Bc. Jánošíková
Maminy
18
0 Bc. Jánošíková
Break dance pokročilí
8
0 Bc. Jánošíková
Šmolko hop
17
0 Bc. Jánošíková
Babinec
9
0 Bc. Jánošíková
Lesní škriaktovia
7
0 Bc. Jánošíková
Mažoretky
7
0 Bc. Jánošíková
Tuláci
10
0 Bc. Jánošíková
Slniečko
17
0 Bc. Jánošíková
0 Bc. Jánošíková
116
Rómske tance
Brušné tance
Kukočko
Csengettú
Hudobníček
Óperencia
Kompbaby
Hopnôžka - Turňa nˇ/B.
Bolyongó
CVrČkoviny

Spolu
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9

Moderné dievčatá
Hopkáčik
Vševedko
Hip - hop 2
Hip - hop 3
Hip - hop 4
KPH
Hip -hop 1
Lan party
Hviezdička

1
2
3
4
5
6

Všeklub
Šikuľkovia
Biloš liga
Biliardový
Bábkar
Internetový

Spolu

9
9
8
8
15
6
8
11
6
12
92

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická
Benyická

7
10
6
11
12
10
32
9
18
16
131

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová
Icsová

10
7
10
11
5
16

0
0
5
0
0
0

Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
Mgr. Tóthová
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7 Všešportový
8 Mesiačik
Spolu
Stolný futbal a KPH
Spolu
Niektorí členovia navštevovali viacero
krúžkov
Deti § 7vyhlášky č. 306/2009

22
12
93
30+ 83
113

Spolu

25
8
553

V školskom roku 2011/2012 bolo vydaných

528

0 Mgr. Tóthová
0 Mgr. Tóthová
5
0 striedavo

Rozhodnutí.

Príloha B

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

Prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku 2011/2012
Zúčastnení do Zúčastnení nad
Počet
15 r.
15.r
Spolu
Poznámka
11
541
66
607
4
69
49
118
7
80
15
95
9
388
277
665
6
36
20
56
15
181
49
230
6
61
39
100
12
263
64
327
7
66
236
302
15
299
129
428
0
0
7
7
92
1984
951
2935
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