CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2012/2013

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

–

Petra

a Ing. Július Grulyo.

Rektoríková,

Mária

Hiblárová,

Mgr.

Mária

Lovászová
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V oblasti poskytovania voľno časových aktivít na Slovensku pôsobia aj centrá
voľného času. Patria medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a v súlade so
Zákonom č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní zabezpečujú podľa Výchovného
programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí,
rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Tieto školské zariadenia majú dlhoročnú prax pri
práci s deťmi a mládežou mimo školy. Svojou činnosťou prispievajú k aktívnemu napĺňaniu
voľného času mladej generácie, formujú osobnosť detí a mladých ľudí, ovplyvňujú ich
hodnotový systém, pozitívne pôsobia na ich životný štýl a napomáhajú pri ich socializácii.
Vytvárajú ideálne voľno časové prostredie, vhodné na neformálnu výchovu a zmysluplné
využívanie voľného času. Medzi ne patrí aj naše Centrum voľného času CVrČek (ďalej len
CVČ CVrČek).

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

 Celkový počet záujmových útvarov počas školského roka: 40
 Celkový počet členov záujmových útvarov: 505
Počet vydaných Rozhodnutí: 393
Počet členov navštevujúcich viac záujmových útvarov (ZÚ):
66 detí po 2 ZÚ
17 detí po 3 ZÚ
4 deti po 4 ZÚ

 Počet členov nad 30 rokov: 7
 Počet nahlásených členov k 15.9.2012: 355
Príležitostná záujmová činnosť (Príloha B)

 Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov: 70/3 621
 Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR/počet účastníkov: 2/53
 Celkový počet športových súťaží/účastníkov: 15/410
 Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov: 29/787
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Prázdninová činnosť

 Celkový počet členov počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin:
230

 Celkový počet členov počas letných prímestských klubov: 48
 Celkový počet členov počas ostatných letných akcií: 265
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.

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 striedali)
 Počet zamestnancov na dobrovoľníckej službe: 4 (od januára 2013 do mája 2013)
 Počet zamestnancov na Dohodu o vykonávaní pravidelnej činnosti (účtovníctvo,
správa programov IVES, odborní garanti záujmových útvarov): 3

d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 Inovačné vzdelávanie riadiacich pracovníkov – Mgr. Mária Tóthová
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 Prvá atestačná skúška – Mgr. Mária Tóthová
 Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov
(aktualizačné vzdelávanie) – Mgr. Mária Tóthová

 Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení –
Mgr. Mária Tóthová

 Tréning – Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi – Mgr. Mária Tóthová
e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Európsky týždeň mobility (ETM) ► druhýkrát bolo naše CVČ CVrČek koordinátorom
týždennej série aktivít, zameraných na zlepšenie životných podmienok obyvateľov miest
a obcí. Každý ročník ETM sa zameriava na zvláštnu tému venovanú udržateľnej mobilite
a nesie nejakú ústrednú myšlienku. V roku 2012 ňou bol „Pohyb správnym smerom“.
Zorganizovali sme:
► Deň peších – turistická vychádzka Moldavská bagandža a Potulky mestom,
► Deň pohybu správnym smerom – kampaň Zabudnite na kľúčiky od auta, stretnutie
detských zástupcov s primátorom mesta,
► Deň elektromobilu – výtvarná súťaž pod názvom Auto budúcnosti,
► Deň verejných priestranstiev – maľovaný priechod pre chodcov – Zebričky, úprava
zelenej cesty,
► Deň cyklistov – 2. Bicykelfest, sprievod bicyklov mestom, bezplatný servis bicyklov,
► Deň bez áut – celodenné podujatie, kresba na asfalt, vystúpenie mažoretiek, hip hop
a pod.
Náš ETM bol zmedializovaný aj v Rádiu Slovensko. Do ETM sa zapojili stovky detí aj
dospelých, účastníkov aj organizátorov. Mesto Moldava nad Bodvou v tomto roku za
aktivity počas ETM a trvalé opatrenia v meste dostalo najvyššie ocenenie udelené
najaktívnejším samosprávam SR – Zlatú plaketu a sošku Lietajúceho Pegasa na kolesách.
Dni nezábudiek ► podporili sme celoslovenskú kampaň Dni nezábudiek, ktorú
organizovala Liga za duševné zdravie. Za jedno krátke predpoludnie sa nám podarilo
vyzbierať 200 €, čo je veľmi pekný príspevok detí a dospelých z nášho mesta na podporu
rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami.
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Hodina deťom ► pomohli sme aj pri zbierke Hodina deťom. Zbierka v uliciach nášho
mesta bola úspešná a deti vyzbierali 128,14 €, ktoré zaslali Nadácii pre deti Slovenska.
Európsky týždeň boja proti drogám ► pre žiakov základných škôl sme pripravili
stretnutie na tému obchodovanie s ľuďmi, a v spolupráci s o.z. Pomocná ruka z Košíc aj
rozprávanie o tom, ako oni nezištne pomáhajú a poskytujú nízkoprahové služby
injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise.
Jesenné prázdniny ► deti navštívili predstavenie bábkového divadla v Košiciach pod
názvom Figliar Zažmúročko! Deťom sa predstavili bábkoherci v dvoch rozprávkach a to
o Pastierikovi svíň a Cisárových nových šatách.
Ako sa zmenila naša obec ► súťaž o najkrajšiu fotografiu či maľbu/kresbu. Do aktivity
sa zapojili talentovaní fotografi z krúžku Talenty a šikovní maliari z krúžku Šikuľkovia.
Vyhrať sme síce nevyhrali, ale teší nás, že výtvarná práca nášho „šikuľku“ Kristiána zdobí
prvú polovicu mesiaca september 2013 v Prezentačnom kalendári tejto súťaže.
Čarovné Vianoce ► vystúpenie pre rodičov a priateľov CVrČka, ktoré bolo pestré,
akčné, pekne trblietavé a ozaj čarovné. Vystupovalo na ňom 95 detí zo záujmových
útvarov hip hop, bábkové divadlo, šmolko hop, zumba atď.
Zimná krajina ► pre žiakov moldavských základných škôl sme vyhlásili a zorganizovali
súťaž v tvorbe obrázkov vytvorených na počítači na tému Zimná krajina. Cieľom súťaže
bolo očami našich detí poukázať na krásu zimy a zdokonaľovať ich počítačové zručnosti.
Do súťaže sa zapojilo spolu 126 detí.
Rozprávkový karneval ► zabavili sme deti zo ZŠ Severnej na karnevale.
Polročné prázdniny ► deti si ich užili so Sniežikom - bielym kožúškom v Cinemax
Košice. Prázdninový deň sa páčil všetkým deťom a riadne si ho užili. Veď čo môže byť
príjemnejšie než len tak sa potulovať po obchodnom centre, vidieť peknú rozprávku
a obedovať v "mekáči"?
Valentínske všeličo ► pre žiakov zo školského klubu zo základnej školy ČSA sme
pripravili zábavné popoludnie plné spoločných súťaží, stoličkových tancov, skladania
básničiek, hľadania a skladania puzzle.
Jarné prázdniny ► počas jarných CVrČkovín sme pre prázdninujúce deti pripravili
počítačovú LAN party, bábkové divadlo v Košiciach a zaujímavé tvorivé dielne.
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Basketbalový turnaj ► po ôsmich rokoch sme opäť zorganizovali basketbalovú súťaž
„3 - na - 3“ Reštart. Zúčastnilo sa na nej osem tímov z Moldavy, Jasova a Košíc.
Hodina Zeme ► podporili sme environmentálnu aktivitu Hodina Zeme a pridali sa
k miliónom ľudí na celom svete presne v duchu slov "čím nás bude viac, tým lepšie!"
V príspevku Rádia Slovensko od prezentovali rozhovor s našou pani riaditeľkou.
Veľkonočné prázdniny ► pre prázdninujúce deti sme nahotovili pestrý a bohatý
program. Nechýbali v ňom hry a zábava, ale ani hip-hop a tanečné hry a tiež malá
dielnička, v ktorej sa vyrábali zajačiky a iné veľkonočné ozdoby. Najzaujímavejšie však
bolo hľadanie „zajačikovského prekvapenia“, ktoré huncút CVrČek poriadne schoval.
Deťúrence vylúštili všetky indície a sladká odmena ich neminula.
Týždeň pre Modrú planétu ► pri príležitosti Dňa Zeme sme pripravili sériu podujatí,
ktorými sme spolu so svojimi deťmi oslávili tento sviatok.
► Planéta zvierat - vyhodnotenie výtvarnej súťaže v tvorbe obrázkov vytvorených na
počítači. Do súťaže sa zapojilo 78 detí ZŠ. Ich práce ukázali, že ľúbia túto Zem a všetkých
jej zvieracích obyvateľov a sú ochotní ich aj chrániť.
► Moldava - mesto na Modrej planéte – na podujatí rozdávali darčeky našej Zemi deti zo
všetkých moldavských materských škôl. Zatiaľ to boli len spoločné nápady, ako chrániť
prírodu, šetriť vodu, triediť odpad, ale my sme sa presvedčili, že im naše pekné mesto
uprostred Modrej planéty môžme zveriť.
► Stretnutie s elektromobilom – podujatie pre deti ZŠ, na ktorom sa mohli dozvedieť
o výhodách a nevýhodách elektromobilu a mohli sa v ňom aj povoziť.
► ZOO Kavečany – k oslavám Dňa Zeme v našom CVrČkovi každoročne patrí tradičný
výlet do ZOO, rozhovor so zvieratkami a pocit z pekne stráveného dňa.
Pohyb bez bariér ► skvelú atmosféru semifinálového kola tanečnej súťaže v Košiciach
si užili aj členovia nášho Rómskeho klubu, ktorí síce v silnej konkurencii tanečných škôl
nepostúpili do Bratislavy, ale majú za sebou pekný "tanečný deň".
TV CVrČkoviny ► vystúpenie pre rodičov možno zhrnúť takto: skvelé deti - úžasné
obecenstvo - zohratá tímová práca tiet a ujov z CVrČka, ktorých najviac potešilo, že všetci
menovaní odchádzali po skončení programu usmiati a spokojní.

6

Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 055/4607253  cvrcek@cvcmoldava.edu.sk  www.cvcmoldava.edu.sk
Týždeň aktivít centier voľného času TaktiC ► okrem iných aktivít sme pre deti
a mládež zorganizovali III. ročník hokejbalového turnaja o CVrČkov putovný pohár.
Čakanie na deň detí ► poslednú májovú noc sme si zašantili v CVrČkovi. Výborná
nočná pizza, strašidelné súťaže, krátka disko a veselé nočné výkriky do tmy - taká bola
noc v CVrČkovi.
Deň úspešných moldavských detí ► z jubilejného, piateho ročníka Dňa úspešných
moldavských detí, odchádzal každý plný pozitívnych emócií. Scenár tejto malej oslavy
Dňa detí všetkých milo prekvapil. V slávnostne vyzdobenej bábkovej sále nechýbal
maskot dňa - Zlatý CVrČek, Kniha úspešných moldavských detí, do ktorej pribudli nové
listy, hostia a 29 úspešných detí zo všetkých moldavských škôl a školských zariadení,
ktoré od mesta dostali ocenenie v podobe diplomov za svoju svedomitú prácu
a reprezentáciu svojej školy a mesta. Všetci z nich boli nominovaní na cenu Zlatý CvrČek,
ale dostali ju len desiati, najlepší z najlepších: Mária Šmajdová, Bernadett Fazekašová,
Drága Eszter, Lebocký Zoltán, Norbert Bodnár, Karolína Hozová, Zoltán Szóke, Alex
Halázs, Richard Pastirčák a Martina Janičková. Mesto Moldava n/B. pre všetkých
desiatich pribalilo aj malý darček. Podujatie svojimi vystúpeniami spestrovali členovia
záujmových útvarov CVrČka a skončilo tradičnou sladkou recepciou plnou skvelých
koláčikov. CVrČek udelil aj dvoch mimoriadnych CVrČkov – CVrČka PRIATEĽA so
srdiečkom, ktorého dostala pani Mgr. Ilona Sýkora, riaditeľka ZŠ s VJM za dlhoročnú
spoluprácu, pomoc a podporu CVrČka a CVrČka PARTNERA s mincou, ktorého dostal
pán primátor mesta, Ing. István Zachariáš, za to, že je aj v týchto ťažkých časoch pre
nášho CVrČka „vodou, ktorá ho drží nad vodou“. Pani riaditeľka CVrČka, Mgr. Mária
Tóthová, mu ho odovzdala zo slovami: „Nech tento Zlatý CVrČek prinesie do mesta
dostatok peňazí pre všetky školy a školské zariadenia“.
Koncoročný výlet ► pre deti, ktoré po celý rok aktívne pracovali v záujmových útvaroch
sme ako odmenu vybrali výlet do betliarskeho kaštieľa, kde sa každá dievčinka chcela
stať princeznou a každý chlapec aspoň na chvíľu rytierom či panovníkom.
O pohár mesta ► medzi tradičné podujatia, ktoré sa uskutočňujú v rámci Dní Moldavy
nad Bodvou patrí aj biliardový turnaj v hre č. 8. Zmeralo si na ňom sily 20 hráčov
z Bardejova, Prešova, Košíc a Moldavy nad Bodvou. Po jedenástich hodinách kvalitného
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biliardu si víťazný pohár odniesol Martin Kendra z Bardejova, druhé miesto si vybojoval
Zdeno Zavadinka a tretie miesto získal Peter Baran, obaja z Prešova.
Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč ► v spolupráci s Krajským školským
úradom a 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.
Letné prázdniny ► počas leta sme poskytli prázdninujúcim deťom možnosť stráviť časť
prázdnin v CVrČkovi v Rodičovskom servise a v troch prímestských táboroch, v rámci
ktorých sme putovali za skalami, kamennými stĺpmi a vodopádmi.
Dramatic Adventure Theatre z New Yorku ► počas leta sme v priestoroch Superfleku
a bábkovej sály hostili hercov USA, ktorí sa venovali rómskym deťom z Komunitného
centra na Budulovskej ulici, priúčali ich divadelnému umeniu. Deti si z „divadelného
týždňa“ odniesli veľa pekných zážitkov, poznatkov, hier, tancov a divadelných scénok,
ktoré sami vymysleli a zahrali.

Iné formy propagácie na verejnosti

►

Aktívna

webová

stránka

www.facebook.com/cvcmoldava

www.cvcmoldava.edu.sk
a propagácia

na

tiež

facebooková

webovej

stránke

stránka
mesta

www.moldava.sk, výroba plagátov a ich distribúcia do škôl a iných inštitúcií.
► Účasť na podujatiach organizovaných inými subjektmi, napr. tanečné súťaže, súťaže
1. slovenskej biliardovej ligy, súťaže v tvorbe plagátov, ktoré si na našej web stránke
pozrelo vyše 5 000 priateľov.
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► Zapojenie do charitatívnych akcií (Hodina deťom, Dni nezábudiek).
► Riaditeľka CVČ CVrČek, pani Mgr. Mária Tóthová prezentovala činnosť nášho
zariadenia v Rádiu Slovensko (ETM, Hodina Zeme).
► Príspevky o našom CVČ CVrČek sú pravidelne súčasťou mestského časopisu
Panoráma a mestského televízneho vysielania.
► Sme aktívnymi členmi Asociácie centier voľného času Slovenska.

f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom
roku 2012/2013 zapojené
► Nadácia SPP – grantový program Dedičstvo regiónov – projekt „Keď bábky ožijú“ –
neúspešný
► Nadácia Baumit – grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť – projekt „Schody
do CVrČka“ – neúspešný
► Nadácia Coop Jednota – grantový program Nech sa nám netúlajú – projekt „Rozhýb sa
s CVrČkom“ – neúspešný

g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach

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 stolnotenisovým stolom, troma biliardovými
stolmi č. 9. V priestoroch CVrČka sa nachádza profesionálny stôl na stolný futbal
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a biliardový stôl č. 6 a 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, umelé klzisko
a realizovalo záujmové vzdelávanie aj v MŠ v Turni nad Bodvou. 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 -12/2012

01 - 08/2013

Šk. rok 2012/2013

Podielové dane
Vlastné príjmy - účastnícke
popl.
- príjmy z
prenájmu
Vzdelávacie poukazy
Dotácia na ETM
Dotácia na 5% navýšenie
platov
Príspevok od obcí
Organizácia súťaží refundácia KŠÚ

20238,42

35504,00

55742,42

1668,40

4711,10

6379,50

260,00
295,80

260
493,00
600,00

2743,20
1278,64

2743,2
1278,64

280,00

280

PRÍJMY SPOLU

22704,02

45072,74

67776,76

VÝDAVKY
Prevádzkové náklady
Materiál (čistiaci,
kanc.,údržb.)
Energie (elektrina)
Oprava a údržba
Nájomné
Poštové a telekom. poplatky
Spracovanie miezd
OBP PO
Ostatné služby
Mzdy

197,20
600,00

09 - 12/2012

1834,33
336,68
4833,40
191,63
235,00
136,00
547,07
10240,35

01 - 08/2013

607,92
554,55
116,46
5305,00
360,62
205,00
272,00
33,65
22095,19

Šk. rok 2012/2013

2442,25
891,23
116,46
10138,40
552,25
440,00
408,00
580,72
32335,54
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Dohody o vykonaní práce
Odvody
Zákonné soc. náklady
Dane a poplatky
Ostatné finančné náklady
Spolu
Náklady na organiz. súťaží
KŠÚ
Činnosť krúžkov a záujm.
útvarov
materiál na prácu krúžkov a
ZÚ
cestovné
reprezentačné
ostatné služby (doprava,
vstupné ...)
Spolu
VÝDAVKY SPOLU

1517,22
3590,52
277,62
220,92
23960,74

1972,52
8299,18
893,54
85,80
292,74
41094,17

3489,74
11889,7
1171,16
85,8
513,66
65054,91

149,81

280,00

429,81

795,66
175,87
49,68

838,58
224,29
67,96

1634,24
400,16
117,64

22,80
1044,01

236,36
1367,19

259,16
2411,2

25154,56

42741,36

67895,92

Komentár k dlhu v roku 2012/2013
V zmysle VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 72 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta CVČ CVrČek
v roku 2012 dostávalo mesačne z podielových daní sumu 5 417,00€. V mesiaci jún 2012
dostalo iba 3 417,00 € a v mesiaci december 2012 mu bola poukázaná iba suma
3 937,42€ priamo na účty zamestnancov. Práve táto situácia, chýbajúce nevyplatené
dotácie vo výške 3 429,58€, spôsobili nezaplatenie dvoch mesačných poplatkov za nájom
a služby v priestoroch na Školskej 5 a nezaplatenie poplatku za služby v priestoroch MŠ
na Severnej 19 (zaplatili sme iba za nájom sumu 1 660,00€). Tento dlh sme si preniesli do
roku 2013. Od januára 2013 sa zmenilo financovanie CVČ, mesačná dotácia na činnosť
CVČ CVrČek poklesla na sumu 4 438,00€ mesačne. Aj keď sme od januára zvýšili
mesačný poplatok našich členov na 3€,5€ a 10€, nie sme schopní platiť za nájmy a služby
a CVČ CVrČek k 31. augustu 2013 vykazuje dlh vo výške 8 727,30€.
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i) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky

► Dobré výsledky dosahujeme už tradične v pravidelnej záujmovej činnosti. Snažili sme
sa o to, 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 ZÚ, čo v podmienkach mesta činí okolo 150 ZÚ.
Negatívom pre nás je aj skutočnosť, že tieto sú realizované bezplatne a pre našich členov
sa členský poplatok od januára 2013 zvýšil z 2 € na 3/5/10 €.
► Dlhoročnú tradíciu má v našom CVrČkovi aj biliard. Biliardoví hráči zorganizovali
viacero medzimestských turnajov a zohrali zápasy v 1. slovenskej biliardovej lige Východ.
► Aktívne pracuje aj záujmový útvar Maminy, v rámci ktorého sa mamičky a ich ratolesti
stretli

s pracovníčkou

ÚPSVaR,

s

kaderníčkou

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. Tento rok sme túto aktivitu obohatili
o odovzdávanie Zlatých CVrČkov.
► Dvakrát počas školského roka pripravujeme vystúpenia pre rodičov, kde deti predvedú,
čomu sa v svojom krúžku venovali. O naše vystúpenia je zo strany rodičov, starých
rodičov a priateľov CVrČka veľký záujem a vždy na nich vystupuje okolo 100 detí.
► Úspešne pracujeme aj s deťmi z menej podnetného prostredia. Každoročne sa pre túto
cieľovú skupinu otvárajú viaceré záujmové útvary. V tomto školskom roku ich bolo päť. Za
najväčší úspech pokladáme účasť tanečnej hiphopovej skupiny na súťaži Pohyb bez
bariér.
► 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 patologické závislosti, sex biznis a obchod s ľuďmi.
► K našim úspechom patrí aj krásna, živá, stále aktuálna internetová stránka, je hojne
navštevovaná (49 009 pozretí k 11.10.2013 ), sú na nej uvedené všetky naše príležitostné
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podujatia a úspechy. Na Facebooku evidujeme k tomu istému dátumu 515 používateľov,
ktorým sa páči naša stránka. Spätná väzba z nej nám pomáha analyzovať a zlepšovať
našu činnosť.

j) Plnenie cieľov rozvoja zariadenia

Skvalitnenie činnosti
► Z roka na rok poskytujeme kvalitnejšiu činnosť. Jej ukazovateľom sú aj deti, ktoré sa
k nám rok čo rok vracajú, spokojnosť rodičov a záujem priateľov o aktivity CVČ CVrČek.
► Sme moderný školský subjekt, ktorý sa svojou činnosťou podieľa 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 a dôležité pre nás je aj to, akým spôsobom
ho trávia deti a mládež. Preto sme sa svojimi aktivitami snažili, 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 sme veľmi aktívne prispievali k primárnej prevencii proti nežiaducim
javom v spoločnosti.
► 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
sme sa usilovali aj my.
► V rámci spolupráce so školami sme boli otvorení k poskytnutiu metodickej aj odbornej
pomoci a spolupráci k problematike voľno časových aktivít, k drogovej prevencii a otázkam
sociálnej pedagogiky.
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Ekonomické zabezpečenie
► Od 1. januára 2013 došlo k zmene legislatívy a k zmene financovania CVČ. Mesačný
príspevok od zriaďovateľa poklesol o 979€, čo spôsobilo veľké problémy pri platbách za
služby spojené s používaním priestorov, v ktorých CVČ CVrČek sídli.
► Krátenie dvoch mesačných dotácií v roku 2012 zapríčinilo dlh vo výške viac ako
2 300€, ktorý sme preniesli do roku 2013.
► Zvýšenie poplatkov pre účastníkov činnosti od januára urobilo z nášho CVČ CVrČek
jedno z najdrahších CVČ v kraji (CVČ Strážske 1€, CVČ Gelnica 1€, záujmové útvary
v ZŠ na území mesta 0€).
► K 31. augustu 2013 vykazujeme dlh na nájomnom a službách v priestoroch na
Školskej 5 a Superfleku vo výške 8 727,30€.
Ľudské zdroje
► V tomto školskom roku pracovali v CVČ CVrČek prevažne kvalifikovaní pedagogickí
a odborní zamestnanci.
► Pri mnohých aktivitách nám pomáhali dobrovoľníci, priatelia a rodinní príslušníci, ktorým
touto cestou ďakujeme za pomoc a podporu.
► Neoceniteľnou pomocou pre náš malý kolektív bola pomoc zamestnancov na
Absolventskej praxi a Dobrovoľníckej službe cez ÚPSVaR.

k) SWOT analýza

► Silné stránky


kolektívna práca, pôvodnosť a pestrosť nápadov,



Internet, dobré technické vybavenie,



estetické prostredie,



výhodná poloha v strede mesta a v strede zaľudneného sídliska,



dobré meno CVČ CVrČek,
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kladná spätná väzba zo strany verejnosti,



variabilita – práca s deťmi, mládežou a dospelými,



organizácia obvodných kôl súťaží,



informácie o činnosti dostupné na vlastnej webovej stránke a Facebooku,



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

► Slabé stránky
 nedostatok financií,
 bezbariérové prístupy pre mamičky s kočíkmi,
 chýbajúce priestory pre kolektívne športy,
► Príležitosti
 spestrenie záujmovej činnosti,
 vládna podpora neformálneho vzdelávania,
 zvyšovanie odbornosti vychovávateľov,
 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.
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l) Plnenie cieľov

V školskom roku 2012/2013 sme splnili stanovené ciele nasledovne:
► Naše CVČ CVrČek sa pretransformovalo na moderné, efektívne a úspešné zariadenie,
orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjanie kľúčových
kompetencií.
► Ponúkali sme širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu
dieťaťa, motivujúcich k celoživotnému vzdelávaniu.
► Ponúkali sme deťom v oblasti voľného času právo voľby, učili sme deti povedať „nie“
nevhodným ponukám trávenia voľného času.
► V našich návštevníkoch sme sa snažili o zanechanie pozitívnej stopy v pamäti.
► Kvalitou poskytovaných služieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny sme sa stali
spoľahlivým partnerom pre školy, deti a mládež, ich rodičov a zriaďovateľa.
► Vytvorili sme v meste miesto, ktoré je schopné poskytnúť kvalifikovanú pomoc deťom
a mládeži v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, sociálnej výchovy a reedukácie
správania.
► Nepodarilo sa nám splatiť všetky naše záväzky z roku 2012, zamestnanci nedostávali
počas celého roka za svoju prácu žiadnu formu finančného ohodnotenie (odmeny, osobné
ohodnotenie, kreditný príplatok). K minuloročným dlhom sa nakumulovali nevyplatené
platby z roku 2013 a CVČ CVrČek vykazuje dlžoby.

m) Ciele na školský rok 2013/2014

► Poskytovanou záujmovou činnosťou zabezpečiť rast osobnosti dieťaťa.


Rôznymi činnosťami vo voľnom čase posilňovať a rozvíjať u detí kľúčové
kompetencie.



Zameriame sa na pestovanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu, na rozvíjanie
komunikačných, sociálnych, pracovných, občianskych a kultúrnych kompetencií.
Veľký dôraz budeme klásť na rozvoj kompetencií k využívaniu voľného času.
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► Vytvoriť z CVČ CVrČek „to najlepšie miesto pre deti a mládež“.


Okrem pestrej záujmovej činnosti pracovať s deťmi na základe „výchovy
prostredníctvom

vzťahu“:

stretnutie

→ zaujatie

osobnosťou

pedagóga

→

nadviazanie vzťahu, v ktorom mladý človek spozná hodnoty reprezentované
pedagógom → prijíma ich, žije podľa nich → nakoniec je schopný tieto odovzdávať
ďalej.


Cielenými ponukami podporiť záujem mladej generácie o individuálnu alebo
spoločnú, osobne či spoločensky prospešnú aktivitu.

► Modelovať zanietený tím zamestnancov na profesionálnej úrovni. Viesť členov tímu
k neustálemu sebavzdelávaniu.


Podporovať osobnostný a profesijný rast zamestnancov a vytvoriť efektívne
pôsobiace

motivačné

prostredie,

podporovať

všetky

formy

kontinuálneho

vzdelávania pedagogických zamestnancov.


Získať z radov mládeže, rodičov a priateľov CVČ CVrČek dospelých dobrovoľníkov
na vedenie záujmových útvarov.



Využiť možnosti zamestnávať v CVČ CVrČek mladých ľudí na Absolventskú prax,
príp. Dobrovoľnícku službu.

► Aktívnym, asertívnym a tvorivým prístupom podporovať rozvoj prostredia, kde sa deti
a iné osoby (najmä z nefavorizovaného prostredia, rómske deti a mládež, mládež
v krízovej situácii) môžu v rovnakej miere ako ostatní zapájať do aktivít CVČ CVrČek.


Cielene vyhľadávať deti a mládež žijúcich v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne,
rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj
osobnosti dieťaťa a získavať ich pre využívanie voľno časových aktivít CVČ
CVrČek.



Vytvárať možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre deti a mládež zo
sociálne znevýhodneného prostredia a deti a mládež „sociálne neprispôsobivú“.



Pozitívnymi vzormi, napr. z rómskej komunity, napomáhať rómskym deťom
a mladým ľuďom k osvojovaniu a preberaniu noriem, hodnôt a ideí majoritnej
spoločnosti.
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► Všetkými dostupnými prostriedkami rozhýbať účastníkov záujmovej činnosti.


Pri každej forme výchovnej činnosti, pri pravidelnej záujmovej činnosti, aj pri
príležitostnej

činnosti,

používať

vhodné

športové

a pohybové

aktivity ako

kompenzáciu sedenia detí v škole, pri počítačoch a pod.


Cielene pestovať v deťoch vzťah k športu, turistike a pohybu.
Rok 2013 bol/je pre CVČ na Slovensku veľmi nepriaznivý. Zmena legislatívy

nepriniesla nič dobrého. Aj náš CVrČek je dlžný tisíce eur... musí šetriť...a tak sa mottom
na nastávajúci školský rok 2013/2014 pre vychovávateľov a zamestnancov CVrČka
stávajú slová ...“úsmev je lacnejší než elektrina. Dáva viac svetla...“
Aj napriek nepriaznivej situácii si zachováme pozitívnu myseľ, aby sme toho svetla vedeli
rozdávať našim deťom čo najviac.

Mgr. Mária Tóthová
Riaditeľka CVČ CVrČek

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVC CVrČek bola schválená na pedagogickej
rade 30.09.2013 a v Rade školského zariadenia 11.10.2013.
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Príloha A
Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 2012/2013
Poradové
Deti a
Meno
číslo
Názov záujmového útvaru
mládež Dospelí
vychovávateľa
1 Break dance začiatočníci
8
0 Bc. Jánošíková
2 Klub talentov
8
0 Bc. Jánošíková
3 Maminy
19
0 Bc. Jánošíková
4 Break dance pokročilí
8
0 Bc. Jánošíková
5 Šmolko hop
21
0 Bc. Jánošíková
6 Babinec
5
0 Bc. Jánošíková
7 Lesní škriatkovia so zebrou
12
0 Bc. Jánošíková
8 Lesní škriatkovia s rosničkou
12
0 Bc. Jánošíková
9 Mažoretky
10
0 Bc. Jánošíková
10 Tuláci
9
0 Bc. Jánošíková
Spolu
112
0 Bc. Jánošíková
1 Divadlo a video
8
0 Rektoriková
2 Zumba pre deti 1
14
0 Rektoriková
3 Zumba pre deti 2
8
0 Rektoriková
4 Hip – hop 1
12
0 Rektoriková
5 Hip – hop 2
7
0 Rektoriková
6 Hip – hop 3
10
0 Rektoriková
7 Mestský parlament
15
0 Rektoriková
8 LAN party
19
0 Rektoriková
9 Zumba pre deti 3
6
0 Rektoriková
10 Malí muzikanti
6
0 Rektoriková
11 Drobčekovo
9
0 Rektoriková
Spolu
114
0 Rektoriková
1 Futbal 1
22
0 Bc. Šaláta
2 Futbal 2
18
0 Bc. Šaláta
3 Flórbal 1
13
0 Bc. Šaláta
4 Flórbal 2
14
0 Bc. Šaláta
5 Flórbal 3
11
0 Bc. Šaláta
5 Volejbal
9
0 Bc. Šaláta
6 Plavecký
18
0 Bc. Šaláta
7 Počítačový
12
0 Bc. Šaláta
8 Biliard 1
10
0 Bc. Šaláta
9 Biliard 2
10
0 Bc. Šaláta
10 Stolný tenis
7
0 Bc. Šaláta
Spolu
137
Bc. Šaláta
1 Všeklub
21
0 Mgr. Tóthová
2 Šikuľkovia
10
0 Mgr. Tóthová
3 Biloš liga
6
4 Mgr. Tóthová
4 Biliard +
7
0 Mgr. Tóthová
5 Maňušky
5
0 Mgr. Tóthová
6 Dielnička
5
0 Mgr. Tóthová
7 Rómsky klub
16
0 Mgr. Tóthová
19

Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 055/4607253  cvrcek@cvcmoldava.edu.sk  www.cvcmoldava.edu.sk

Spolu

18
88
48
6
505

3 Mgr. Tóthová
7 Mgr. Tóthová
0 striedavo
0
7

V školskom roku 2012/2013 bolo vydaných

393

Rozhodnutí

8 Basketbal
Spolu
Klub počítačových hier
Deti § 7vyhlášky č. 306/2009

Príloha B
Prehľad príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2012/2013
Mesiac
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
Spolu

Počet
12
2
5
5
2
8
8
9
8
6
5
70

Zúčastnení
do 15 r.
388
212
168
562
56
141
253
194
166
144
90
2374

Zúčastnení
nad 15.r
274
10
68
270
71
158
22
8
287
61
18
1247

Spolu
662
222
236
832
127
299
275
202
453
205
108
3621
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