CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2013/2014

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 Jánošiková,

členovia – Bc. Oskar Šaláta, Mária Hiblárová,
a Ing. Július Grulyo.

Mgr.

Mária Lovászová
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Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (ďalej len CVČ CVrČek),
ktoré 1. decembra 2014 oslávi 50. výročie vzniku, je moderné, efektívne a úspešné
školské zariadenie, orientované na dieťa, podporujúce jeho tvorivosť, aktivitu a rozvíjanie
jeho kľúčových kompetencií. Ponúka širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich
k rozvoju talentu dieťaťa, pri ktorých môže každý zažiť pocit úspechu a mať radosť z toho,
čo robí. Ponúka deťom v oblasti voľného času právo voľby a súčasne naučí dieťa povedať
nie nevhodným ponukám trávenia voľného času. Je to miesto, ktoré je kvalitou
poskytovaných služieb a poznaním potrieb cieľovej skupiny spoľahlivým partnerom pre
deti a mládež, ich rodičov a zriaďovateľa. Poskytuje starostlivosť nadaným deťom, ale aj
deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť a je schopné poskytnúť kvalifikovanú pomoc
deťom a mládeži v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, sociálnej výchovy
a reedukácie ich správania.
Patrí medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a v súlade so Zákonom
č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní zabezpečuje podľa Výchovného programu
školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov
a iných osôb do veku 30 rokov.

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: 391
Počet vydaných Rozhodnutí: 358

 Počet členov nad 30 rokov: 3
 Počet nahlásených členov k 15.9.2012: 356
Príležitostná záujmová činnosť (Príloha B)

 Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov: 98/4 167
 Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR/počet účastníkov: 2/55
 Celkový počet športových súťaží/účastníkov: 16/231
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 Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov: 35/695
Prázdninová činnosť

 Celkový počet členov počas jesenných, vianočných, polročných a jarných prázdnin:
399

 Celkový počet členov počas letných prímestských klubov a Rodičovského servisu: 133
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 dobrovoľníckej službe: striedavo 8
 Počet zamestnancov na Dohodu o vykonávaní pravidelnej činnosti (účtovníctvo,
správa programov IVES): 2
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d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie v CVČ CVrČek neprebiehalo, nakoľko zriaďovateľ rozhodol, že sa
nebudú vyplácať kreditné príplatky a tým sa stratila motivácia zamestnancov k ďalšiemu
vzdelávaniu. Niektorí zamestnanci majú viac ako 30 kreditov, no kreditný príplatok
nedostávajú.

e) Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Európsky týždeň mobility (ETM) ● tretí krát 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 2013 ňou bolo „Čisté ovzdušie – vaša voľba!“.
Zorganizovali sme:
● Detské hliadky v akcii – deti z CVrČka odmeňovali cyklistov v uliciach nášho mesta,
poďakovali sa im za to, že chránia ovzdušie a pozvali ich na popoludňajší Bicykelfest,
● Bicykelfest – pre nepriaznivé počasie sa sprievod neuskutočnil, program sme nahradili
bezplatným servisom bicyklov (pre tých, ktorí prišli pred dažďom), zamestnanci Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry poskytovali energetické poradenstvo, vlastnými silami
sme poháňali upravený bicykel a vyrábali elektrickú energiu,
● Na kolesách za zdravým – v spolupráci so ZŠ Severná sme zorganizovali súťaž
o najväčší počet „kolies a koliesok“. Symbolickú trasu zdravia zdolalo 254 detí
a dospelých prevažne na bicykloch, ale aj na kolobežkách, či úplne netradične, na fúriku,
každý účastník dostal sladkú odmenu v podobe jabĺčka,
● „Čisté ovzdušie – vaša voľba“ – naše deti z troch škôl (GŠM, ZŠ Severná, ZŠ ČSA)
svoju predstavu Zemegule s čistým ovzduším premietli do spoločného obrázka, ktorý
momentálne zdobí priestory CVrČka,
● Cyklotúra – členovia Športového klubu Bodva zorganizovali v rámci aktivít ETM 2013
túru na trase Margecany – Gelnica – Perlová dolina – Kojšovská hoľa – Zlatá Idka –
Moldava nad Bodvou, merala 65 km,
● Beh pre každého – beh pre všetkých – symbolický beh našim mestom, na ktorom sa
zúčastnilo 558 účastníkov zo ZŠ ČSA,
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● Športové hry – záver ETM 2013 v našom meste patril športovcom, hral sa volejbal,
hokejbal, futbal, šach, bedminton a pretekalo sa na bicykloch a v behu. Počas dvoch dní
sa v areáli pod kopcom stretlo a súťažilo 237 športovcov z nášho mesta, okolia, ale aj
z iných krajín (Ukrajina, Maďarsko).
„Fisolový“ festival ● na celomestské podujatie sme pripravil pre deti tvorivé aktivity
z recyklovateľných materiálov.
Festival vín a vinobrania ● do celomestskej výstavy prispeli svojimi výrobkami členovia
záujmového útvaru Dielnička.
Výlet na Štrbské pleso ● so 45 deťmi sme strávili krásny deň mimo štyroch stien, mimo
televízorov a mimo počítačov na jednom z najkrajších miest našej krajiny.
1. futbalový turnaj o CVrČkov pohár ● zorganizovali sme futbalový turnaj, ktorý bol
spolufinancovaný mládežníckou inštitúciou Iuventa v rámci národného projektu KomPrax Kompetencie pre prax. Zúčastnilo sa ho 6 tímov.
Halloweenská noc s CVrČkom ● pravú halloweenskú atmosféru si užili deti z CVrČka
na nočnej akcii plnej súťaží a hier, smiechu, zábavy a štipky strašidielok.
Aj my Rómovia dokážeme veľké veci ● v spolupráci s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi sme pripravili pre deti z nefavorizovaného prostredia stretnutie, spojené
s premietaním filmu, ktorý vznikol v rámci Prvého národného protidrogového projektu
rómskych tínedžerov a ich rodičov.
Biliardový turnaj ● CVrČek a BK Bilošisti zorganizovali turnaj v hre č. 10, zúčastnili sa
na ňom 14. hráči zo Slovenska a dvaja hostia z Maďarskej republiky.
Deň pozdravov ● členovia CVrČkovho parlamentu rozdávali v uliciach mesta malý
darček. Občania zaplatili tým, čo môžme rozdávať vždy a nič nás to nestojí – svojim
úsmevom.
CVrČkov Mikuláš ● CVrČek pripravil pre deti, ktorých rodičia pracujú v spoločnosti
Holcim (Slovensko) a.s., Mikulášsky podvečer.
Majstrovstvá Moldavy ● pripravili sme pre mládež súťaž v celosvetovo populárnej
počítačovej hre DOTA 2.
Predvianočná diskotéka ● plyšová hračka či rozprávková knižka, to bola vstupenka na
predvianočnej diskotéke pre deti mesta, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Disco klubom
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Twister. Vyzbierané "vstupenky" z diskotéky sa dostali do tých najpovolanejších rúk,
odovzdali sme ich deťom v Detskom domove v Medzeve.
Koláče pre bezdomovcov ● deti z CvrČkovho parlamentu napiekli perníčky pre
obyvateľov „azylového domu“ v našom meste, aby im spríjemnili Vianoce.
Krajina snehuliakov ● súťaž v tvorbe obrázkov vytvorených na počítači. Zapojilo sa do
nej 194 detí. Ich súťažné práce si mohla prezrieť aj široká verejnosť prostredníctvom
internetu.
A je to tu! ● slovami chvály nešetrili diváci – rodičia, starí rodičia, súrodenci a všetci
priatelia CVrČka, ktorí si prišli pozrieť vystúpenie maličkých aj väčších šikovných
tanečníkov, bábkohercov a moderátorov.
Karneval ● princezné, čarodejnice, rytieri a šmolkovia sa stretli na karnevale, ktorý bol
plný tanca, hier a súťaží. Veselo bolo v tento prázdninový deň v CVrČkovi všetkým, ktorí
nelenili a mali chuť sa dobre zabaviť. Podobný karneval sme zabezpečovali aj v ZŠ na
Severnej ulici.
Dni chameleóna ● existencia negatívnych javov, ako sú obchodovanie s ľuďmi, drogová
závislosť, šikanovanie a násilie, trestné činy mladistvých a mnohé iné, nás presviedčajú
o tom, že voči nim nie je imúnny nikto. Naučiť sa povedať im „nie“ je tá najnáročnejšia
úloha. Ciest, ako túto zdanlivo jednoduchú formulku sprostredkovať mládeži, je mnoho.
My sme sa o to pokúsili v rámci našich „Dní chameleóna“, na ktorých sa počas piatich dní
vystriedalo 274 mladých ľudí z našich základných a stredných škôl na týchto projektoch:
● Poďme spolu hovoriť o OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI – aktivita pre študentov 4. ročníka
SOŠ. Stretnutie mapovala aj redaktorka RÁDIA REGINA, ktorá počas podujatia spolu
s riaditeľkou CVrČka, Mgr. Máriou Tóthovou, prispela do živého vysielania RTVS správou
krátkym interview o konaní Dní chameleóna v našom meste.
● Poďme spolu hovoriť o DROGÁCH – interaktívna prednáška o drogách, o ich účinkoch
a o rizikách ich užívania na mladý organizmus pre žiakov Gymnázia Štefana Moysesa
a Strednej odbornej školy.
● Poďme spolu hovoriť o MARIHUANE – aktivita pre žiakov 8. ročníka ZŠ.
● Poďme spolu hovoriť o AGRESIVITE A ŠIKANOVANÍ – aktivita pre žiakov zo ZŠ ČSA.
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● Poďme spolu hovoriť o PÁCHANÍ TRESTNEJ ČINNOSTI – aktivita pre žiakov zo
Spojenej školy.
Jarné prázdniny ● počas jarných prázdnin sme pre deti a mládež pripravili týždeň
podujatí nasledovne:
● Tulipánový deň – predpoludním sme si ušili ružové, žlté, červené, bodkované aj
pásikované tulipány, ktoré síce nevoňali, ale určite každého veľmi potešili, popoludní sme
sa vybrali hľadať najkrajší výklad v meste,
● Jarné športovanie – deň bol zameraný na športové aktivity ako flórbal, stolný futbal,
stolný tenis a biliard,
● Jarné všeličo – deti hrali futbal na umelom trávniku v základnej škole na ulici ČSA,
vyšantili sa na stolnom tenise a tiež použili svoje tvorivé ruky,
● Jarné šantenie – prázdninový deň, bol plný hier, súťaží, pohybu a zábavy,
● Jarné potulky – prázdniny sme ukončili dlhou prechádzkou po moldavskom kopci, no
predtým sme sa stihli zabaviť pri karaoke, breaku aj dobrých vtipoch, šikovné ručičky
vytvorili pár pekných obrázkov a všetci sa zhodli na tom, že tieto prázdniny boli na
jednotku.
Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč ● v našich priestoroch sa uskutočnili
obvodné kolá súťaží pre deti zo ZŠ a VJM. Svoje sily si zmerali žiaci z troch okresov,
Košice, Košice - okolie a Rožňava.
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!"
Týždeň pre Modrú planétu ● pri príležitosti Dňa Zeme sme pripravili niekoľko podujatí,
ktorými sme spolu s deťmi oslávili tento sviatok:
● Kreslené posolstvo – silný a studený vietor nedovolil deťom CVrČka nakresliť svoje
posolstvo našej Zemi vonku, na betón pri Penzióne Bodva. Tak ho nakreslili aspoň na
papier,
● ZOO Spišská Nová Ves – k oslavám Dňa Zeme v našom CVrČkovi každoročne patrí
tradičný výlet do ZOO, rozhovor so zvieratkami a pocit z pekne stráveného dňa.
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Kamarát CVrČek a CVrČkova 50-ka ● Výtvarná súťaž v kreslení na počítači a literárna
súťaž vyhlásená k 50. výročiu založenia CVČ CVrČek.
Deň detí ● oslavy dňa detí trvali v CVrČkovi viac dní:
● Čhavóre le Čhavórenge – Deti deťom – vystúpenie ku Dňu detí s bohatým programom
pripravil CVrČek v spolupráci s Komunitným centrom na Budulovskej ulici pre deti zo ZŠ
z obce Drienovec a pre žiakov moldavskej Spojenej školy,
● Čakanie na deň detí – deti vymenili domácu pohodlnú postieľku za karimatku a spacák,
aby spolu v CVrČkovi počkali na svoj sviatok. V rámci noci sme sa zapojili aj do
Medzinárodného dňa nezvestných detí a náš lampiónový sprievod nočným mestom
vyjadroval solidaritu so smútkom a nádejou rodičov, ktorí dúfajú, že sa to ich dieťa vráti
domov,
● Mestský Deň detí – záverečné vystúpenie detí z CVrČka bolo 1. júna 2014 súčasťou
celomestských osláv MDD. Programom plnom tanečných rytmov a divadelných scénok
tak členovia záujmových útvarov Aerobkáčik, Zumbáčik, Šmolko hop, Mažoretky, Hip hop,
Break dance, Divadielko s VJM a Rytmické tance pod taktovkou CVrČkovho parlamentu
prispeli k dobrej nálade a peknému kultúrnemu zážitku všetkých divákov - rodičov, starých
rodičov, súrodencov i ostatných okoloidúcich „kukačov“,
● Talkshow DÚD – na 6. ročníku Dňa úspešných detí sa zúčastnilo päťdesiat úspešných
detí z moldavských škôl a školských zariadení, ktorí svojimi úspechmi prekročili hranice
mesta, okresu aj kraja a reprezentovali svoju školu a naše mesto v rôznych súťažiach.
Dvanásti z nich absolvovali rozhovor v kresle pre hostí, prezradili niečo o sebe,
o súťažiach, prípadne predviedli svoje umenie. Za svoje úspechy dostali darček od mesta,
ktorý im odovzdal pán primátor, Ing. István Zachariás. Darčekom od CVrČka bol Pamätný
list a pestrý program detí z jeho záujmových útvarov. O sladkú recepciu sa postarali
spolupracujúce školy,
● Poškoláci – na svojom vystúpení deti ukázali svojim kamarátom a spolužiakom, že
v CVrČkovi je super na každom krúžku. Veď zahrať si živé divadlo alebo divadielko
s bábkami, zatancovať na hip-hope, mažoretkách či break dance je pre všetkých
CVrČkovských „poškolákov“ naozajstná odmena.
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Koncoročný výlet ● Habakuky ● úžasná drevená rozprávková dedinka vybudovaná
uprostred donovalskej prírody splnila všetky naše očakávania ... a tak sme držali palce
láske medveďa a princeznej v rozprávke Trojruža, dúfali sme, že Ďuro - truľo trošku
zmúdrie a vedeli sme, že dobro zvíťazí v rozprávke O troch pierkach draka... lebo všetci
sme vyrástli na krásnych Dobšinského rozprávkach... okrem toho sme tvorili v dielni
majstra Negrambľoša, nakupovali v obchoďáku Kúrnik šhopa senter a zistili sme, že
zázračný rozprávajúci mlynček v sebe ukrýva tajomstvo, ktoré len ten odhalí, kto mu do
ucha zakričí Mlynček, meľ!...a keď v tej rozprávkovej dedinke Habakuky zazvonil zvonec,
bol čas vrátiť sa domov. So 45 deťmi sme prežili neopakovateľný rozprávkový zážitok.
Cena mesta ● 27. júna 2014, na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v rámci XVIII. Dní
Moldavy, dostalo Centrum voľného času CVrČek Cenu mesta pri príležitosti 50. výročia
vzniku

za

vynikajúce

výsledky

pri

výchove

detí

a mládeže

zabezpečovaním

a poskytovaním širokej ponuky voľno časových aktivít a projektov prevencie závislostí
u detí a mládeže v Moldave nad Bodvou.
Putovanie za rozprávkou ● CVrČek v spolupráci s tímom predajcov Orange v Moldave
nad Bodvou pripravil počas Dní Moldavy aktivitu, nazvanú Putovanie za rozprávkami.
Podujatie ponúklo hlavne deťom, ale aj ich rodičom, množstvo dobrej zábavy, rozptýlenia
a radosti. Na rozličných miestach v centre mesta čakali na deti rozprávkové stany, kde
deti hádali básničkovú indíciu a plnili rôzne zábavné úlohy. Na začiatku putovania dostali
hraciu kartu, za splnenie úloh získali dôkaz v podobe pečiatky a po absolvovaní všetkých
úloh vymenili hraciu kartu za sladkú odmenu. Za rozprávkami putovalo vyše 100 detí
z Moldavy, Košíc, Prešova, Rožňavy, Mokraniec a iných obcí a spolu s nimi viac ako 200
rodičov a starých rodičov.
Letné prázdniny ● počas leta sme poskytli prázdninujúcim deťom možnosť stráviť časť
prázdnin v CVrČkovi v Rodičovskom servise a v dvoch prímestských táboroch, v rámci
ktorých sme sa stali „Hľadačmi minulosti“ a „Hľadačmi pokladov“.
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.
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● Účasť na podujatiach organizovaných inými subjektmi, napr. Mestský deň detí, Fazuľový
festival, Festival vín a vinobrania a pod.
● Riaditeľka CVČ CVrČek, pani Mgr. Mária Tóthová prezentovala činnosť nášho
zariadenia v Rádiu REGINA (Dni chameleóna).
● 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 2013/2014 zapojené
● Nadácia Siemens s.r.o. – grantový program zamestnancov – projekt „Keď bábky ožijú“
– podporený sumou 330, 00 €.
● Nadácia Orange – grantový program pre tímy predajcov – projekt „Putovanie za
rozprávkami“ – podporený sumou 1000, 00 €.
● Nadácia Holcim a.s. – grantový program Holcim pre región – projekt „CVrČkov sen“ –
neúspešný.
● Národný projekt MPC – Aktivizujúce metódy vo výchove – riaditeľka CVČ CVrČek,
Mgr. Mária Tóthová, v ňom pôsobila ako evaluátorka.
● Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax – 1. futbalový turnaj o CVrČkov
pohár – podporený sumou 200,00 €.

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach

Centrálne sídlo CVČ CVrČek má veľmi výhodnú polohu. Je situované v strede mesta,
uprostred upravenej oddychovej zóny. Nachádza sa v prenajatých priestoroch v budove
Penziónu Bodva. Na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti v priestoroch CVrČka na
Školskej 5 slúži 5 miestností – modrá klubovňa výpočtovej techniky, červená,
pomarančová a zelená multifunkčná klubovňa a bábková sála s veľkým pódiom
10
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a s kapacitou 90 miest pre divákov. V priestoroch CVrČka sa nachádza profesionálny stôl
na stolný futbal a biliardový stôl č. 6. CVČ CVrČek pre činnosť niektorých športových
záujmových útvarov využívalo telocvične škôl, umelé klzisko a realizovalo záujmové
vzdelávanie aj v MŠ na Severnej ulici a v Budulove. Nedostatkom priestorov CVČ CVrČek
je chýbajúci bezbariérový prístup do priestorov, nefunkčné osvetlenie v bábkovej sále,
neustále sa kaziace sanitárne zariadenia a morálna zastaranosť výpočtovej techniky.
Ďalšie pracovisko CVČ CVrČek – Superflek, sa nachádzalo v MŠ uprostred husto
osídleného sídliska. Tohto priestoru sme sa z finančných dôvodov museli zriecť k 31.
decembru 2013. V Superfleku, na Severnej 19, sa nachádzala malá improvizovaná
telocvičňa, bilošovňa pre biliard a Rozprávkareň pre mamičky s deťmi a deti z MŠ.
V priestoroch Superfleku ostali tri biliardové stoly č. 9, ktoré v súčasnosti slúžia BK
Bilošisti.

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

PRÍJMY
Dotácia od zriaďovateľa
(Podielové dane)
Vlastné príjmy
- účastnícke poplatky
- príjmy z prenájmu
- vratky a dobropisy
- úroky
- účelový príspevok od
Nadácie Centra pre
filantropiu
Vzdelávacie poukazy
Dotácia na ETM
Dotácia na 5% navýšenie
platov
Príspevok od obcí
Organizovanie súťaží refundácia KŠÚ
PRÍJMY SPOLU

09 -12/2013

01 - 08/2014

Šk. rok 2013/2014

17826,02

36608,00

54434,02

2170,10

4586,60
63,00
190,12
0,04

6756,70
63,00
292,04
0,04

330,00
404,00

330,00
670,80
398,48

101,92

266,80
398,48
2743,20
1033,24

24539,76

1586,00

2743,2
2619,24

218,60

218,60

43986,36

68526,12
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VÝDAVKY
Prevádzkové náklady
Materiál (čistiaci,
kanc.,údržb., spotrebný,)
Energie (elektrina)
Oprava a údržba
Nájomné a služby
Poštové a telekom. poplatky
Spracovanie miezd
OBP PO
Ostatné služby
Mzdy
Dohody o vykonaní práce
Odvody
Zákonné soc. náklady
Dane a poplatky
Ostatné finančné výdavky
Členské

09 - 12/2013

1367,38
416,26
332,85
6420,80
162,68
250,00
136,00
51,85
10655,76
1029,02
4189,64
513,23
56,00
60,00

Výdavky na organiz. súťaží
KŠÚ
Výdavky na organizovanie
Európskeho týždňa mobility

398,48

Činnosť krúžkov a záujm.
útvarov
materiál na prácu krúžkov a
ZÚ
cestovné

654,90
88,82

Ostatné - doprava, vstupné,
stravovanie účastníkov

VÝDAVKY SPOLU

26783,67

01 - 08/2014

Šk. rok 2013/2014

1750,51
711,89
52,20
1928,36
316,35
215,00
272,00
53,90
21607,40
789,08
7844,18
989,12
85,80
269,17

3117,89
1128,15
385,05
8349,16
479,03
465,00
408,00
105,75
32263,16
1818,10
12033,82
1502,35
85,80
325,17
60,00

218,60

218,60
398,48

1106,35
99,49

1761,25
188,31

542,80

542,80

38852,20

65635,87
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h) Oblasti, v ktorých CVrČek dosahuje dobré výsledky

● V pravidelnej záujmovej činnosti dosahujeme štandardne dobré výsledky. Ponúkame
deťom a mládeži také činnosti, ktoré im prinášajú potešenie, zábavu, ktoré regenerujú a
rozvíjajú ich schopnosti. CVČ CVrČek je v oblasti, ktorá je jediná finančne zohľadnená
zriaďovateľom, v pravidelnej záujmovej činnosti hendikepované, pretože v školách sú
„krúžky“ realizované bezplatne. Pre našich členov sa členský poplatok od januára 2014
zvýšil na 3,00 € a 10,00 € na mesiac za každý záujmový útvar.
● V celoslovenskom meradle sme pre naše mesto a aj CVČ CVrČek získali dobré meno
pri organizovaní ETM. O našich aktivitách sa pochvalne vyjadrujú aj v iných mestách.
● Veľmi aktívne pracoval záujmový útvar CVrČkov parlament, v rámci ktorého deti
upriamili pozornosť obyvateľov mesta na ETM, Deň pozdravov, na Valentína, piekli koláče
pre bezdomovcov, vstupenky z diskotéky – plyšové hračky a knihy darovali deťom
z detských domovov, spomenuli si na Deň poézie a mnoho, mnoho iného.
● Darilo sa aj deťom zo záujmového útvaru Dielnička. Získali ocenenia v súťažiach
„Vesmír očami detí“ a „Staň sa požiarnikom“. Ich práce boli zaslané ako vianočné
pozdravy priateľom CVrČka a dostali ich aj hostia na Talkshow DÚD. Reprezentovali
CVrČka aj na celomestských akciách (Festival vín a vinobrania).
● 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 talkshow.
● 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. Tento rok to
boli vystúpenia A je to tu!, Mestský deň detí a Poškoláci.
● 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.
V spolupráci s komunitnými a sociálnymi pracovníkmi mesta sme pripravili viacero aktivít
(Deti deťom, Aj my Rómovia dokážeme veľké veci, divadelné predstavenie pod vedením
umelcov z Dramatic Adventure Theatre v New Yorku).
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● V oblasti primárnej prevencie sociálno-patologických javov sme reagovali na potreby
a požiadavky škôl a súčasnej spoločenskej situácie. Pripravili sme celotýždňový program
pod názvom Dni chameleóna.
● K našim úspechom patrí aj krásna, živá, stále aktuálna internetová stránka, je hojne
navštevovaná (56 057 pozretí k 12.10.2014), sú na nej uvedené všetky naše príležitostné
podujatia a úspechy. Na Facebooku evidujeme k tomu istému dátumu 709 používateľov,
ktorým sa páči naša stránka. Spätná väzba z nej nám pomáha analyzovať a zlepšovať
našu činnosť.

i) Plnenie cieľov rozvoja zariadenia

Skvalitnenie činnosti
CVČ CVrČek sa postupne stáva školským zariadením:
● ktoré je moderné, efektívne a úspešné, orientované na dieťa, podporujúce jeho
tvorivosť, aktivitu a rozvíjanie kľúčových kompetencií,
● ponúkajúcim širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa,
motivujúcich k celoživotnému vzdelávaniu,
● v ktorom môže každý zažiť pocit úspechu a mať radosť z toho, čo robí,
● 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,
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● ktoré z roka na rok poskytuje kvalitnejšiu činnosť, jej ukazovateľom sú aj deti, ktoré sa
rok čo rok vracajú, spokojnosť rodičov a záujem priateľov o aktivity CVČ CVrČek,
● spolupracujúcim so školami, otvoreným k poskytnutiu metodickej aj odbornej pomoci
a spolupráci k problematike voľno časových aktivít, k drogovej prevencii a otázkam
sociálnej pedagogiky.

Ekonomické zabezpečenie
● Od 1. januára 2014 došlo k zníženiu platieb za prenájom a služby v priestoroch,
v ktorých CVČ CVrČek sídli.
● CVČ CVrČek sa dobrovoľne vzdalo priestorov Superfleku, čím znížilo svoje výdaje za
služby v týchto priestoroch.
● Poplatky pre účastníkov činnosti robia aj naďalej z nášho CVČ CVrČek jedno
z najdrahších CVČ v kraji (CVČ Strážske 1€, CVČ Gelnica 1€, záujmové útvary v ZŠ na
území mesta 0 €).
● Vďaka opatreniam CVČ CVrČek k 31. augustu 2014 nevykazuje dlhy.
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
Dobrovoľníckej službe cez ÚPSVaR.

j) SWOT analýza

● Silné stránky:


tímová práca, originalita a samostatnosť vychovávateľov,
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obetavá práca dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVrČka,



dobrá poloha v strede mesta a uprostred zaľudneného sídliska,



zlepšujúce sa 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.

● Slabé stránky:
 častá

zmena

interných

pedagogických

zamestnancov,

spôsobená

slabým

finančným ohodnotením,
 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,
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 nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách detí,
 financovanie, ktoré akceptuje iba pravidelnú záujmovú činnosť.

k) Plnenie cieľov

V školskom roku 2013/2014 sme splnili stanovené ciele nasledovne
● Poskytovanou záujmovou činnosťou zabezpečiť rast osobnosti dieťaťa:


rôznymi činnosťami vo voľnom čase sme posilňovali a rozvíjali u detí kľúčové
kompetencie,



zameriavali sme sa na pestovanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu, na
rozvíjanie komunikačných, sociálnych, pracovných, občianskych a kultúrnych
kompetencií. Veľký dôraz sme kládli na rozvoj kompetencií k využívaniu voľného
času.

● Vytvoriť z CVČ CVrČek „to najlepšie miesto pre deti a mládež“:


okrem pestrej záujmovej činnosti sme pracovali 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 sme podporili 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:


podporovali sme osobnostný a profesijný rast zamestnancov. Žiaľ, nepodarilo sa
nám vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie, podporovať všetky formy
kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov z dôvodu rozhodnutia
zriaďovateľa, nevyplácať zamestnancom „originálnych kompetencií školstva“
v našom meste kreditné príplatky,



využívali

sme

možnosti

zamestnávať

v CVČ

CVrČek

mladých

ľudí

na

Dobrovoľnícku službu.
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● 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 sme za pomoci sociálnych a komunitných pracovníkov vyhľadávali deti
a mládež žijúcu v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické
a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj osobnosti dieťaťa a získavali
sme ich pre využívanie voľno časových aktivít v CVČ CVrČek,



vytvorili sme 5 ZÚ pre zmysluplného trávenia voľného času pre deti a mládež zo
sociálne znevýhodneného prostredia,



pozitívnymi vzormi, napr. z rómskej komunity sme napomáhali rómskym deťom
a mladým ľuďom k osvojovaniu a preberaniu noriem, hodnôt a ideí majoritnej
spoločnosti.

● Všetkými dostupnými prostriedkami rozhýbať účastníkov záujmovej činnosti:


pri každej forme výchovnej činnosti, pri pravidelnej záujmovej činnosti, aj pri
príležitostnej činnosti sme používali vhodné športové a pohybové aktivity ako
kompenzáciu sedenia detí v škole, pri počítačoch a pod,



snažili sme sa cielene pestovať v deťoch vzťah k športu, turistike a pohybu.

l) Ciele na školský rok 2014/2015

● CVČ CVrČek má naďalej aj v budúcnosti:


byť moderným, efektívnym a úspešným, orientovať sa na dieťa, podporovať jeho
tvorivosť, aktivitu a rozvíjať jeho kľúčové kompetencie,



ponúkať širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju talentu dieťaťa,
motivujúcich k celoživotnému vzdelávaniu,



poskytnúť možnosti, aby každý zažil pocit úspechu a mal radosť z toho, čo robí,



napomôcť dieťaťu uznať svoju vlastnú jedinečnosť a pritom rešpektovať jedinečnosť
druhých,



ponúkať deťom v oblasti voľného času právo voľby a viesť dieťa povedať nie
nevhodným ponukám trávenia voľného času,
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byť miestom kde zamestnanci, členovia záujmových útvarov a ich rodičia tvoria
komunitu, ktorá sa často stretáva a spolu rieši problémy,



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



poskytovať starostlivosť deťom nadaným, ale aj deťom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť,



vyvíjať projektové aktivity,



byť tým najlepším miestom pre deti a mládež.
Školský rok 2013/2014 sa pre CVČ CVrČek niesol v duchu hesla „všetko zlé je na

niečo dobré“. Veľké dlhy, ktoré v roku 2013 tlačil pred sebou, upriamili pozornosť
kompetentných na vysoké poplatky, ktoré CVČ CVrČek platilo za priestory. Hľadaním
kompromisov a riešení sa podarilo, že do roku 2014 vstupovalo CVČ CVrČek s „veľkou
nulou“. A odvtedy efektívne hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami.
V roku 2014 CVČ CVrČek oslavuje 50. výročie od svojho vzniku. Zaželajme mu
spoločne veľa spokojných detí a rodičov, tvorivých a obetavých vychovávateľov, veľa
dobrých nápadov a skvelých akcií, podporu v meste a okolí a v neposlednom rade aj
dostatok finančných prostriedkov. Nech sa stane pre naše deti oázou, kde sa cítia
bezpečne, a to nie len po fyzickej stránke, ale aj po stránke sociálnej a psychickej.

Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ CVrČek

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVC CVrČek bola schválená na Pedagogickej
rade 13.10.2014 a v Rade školského zariadenia 14.10.2014.
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Príloha A
Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014
Poradové
Deti a
Meno
číslo
Názov záujmového útvaru
mládež Dospelí
vychovávateľa
1 Break dance začiatočníci
8
0 Bc. Jánošíková
2 Mažoretky
17
0 Bc. Jánošíková
3 Maminy
7
0 Bc. Jánošíková
4 Break dance pokročilí
8
0 Bc. Jánošíková
5 Šmolko hop
22
0 Bc. Jánošíková
6 Šidielka
5
0 Bc. Jánošíková
7 Lesní škriatkovia so zebrou
6
0 Bc. Jánošíková
8 Lesní škriatkovia s rosničkou
9
0 Bc. Jánošíková
9 Vrtielka
5
0 Bc. Jánošíková
10 Tuláci
12
0 Bc. Jánošíková
11 CVrČkov parlament
14
0 Bc. Jánošíková
Spolu
1. oddelenie
113
0 Bc. Jánošíková
1 Divadlo s VJM
11
0 Brúgóšová
2 Zumbáčik
12
0 Brúgóšová
3 Rytmické tance
7
0 Brúgóšová
4 Hip – hop 1
10
0 Brúgóšová
5 Hip – hop 2
9
0 Brúgóšová
6 Počítačko
11
0 Brúgóšová
7 Šikuľkovia
8
0 Brúgóšová
8 Komp hit
11
0 Brúgóšová
9 Internet
7
0 Brúgóšová
Spolu
2. oddelenie
86
0 Brúgóšová
1 Futbal 1
11
0 Bc. Šaláta
2 Futbal 2
13
0 Bc. Šaláta
3 Flórbal
10
0 Bc. Šaláta
4 Stolný tenis
7
0 Bc. Šaláta
5 Aerobkáčik
6
0 Bc. Šaláta
6 Biloš liga
7
3 Bc. Šaláta
7 Plavecký
10
0 Bc. Šaláta
8 Biliard pokročilí
5
0 Bc. Šaláta
9 Biliard začiatočníci
5
0 Bc. Šaláta
Spolu
3. oddelenie
74
3 Bc. Šaláta
1 Všeklub
15
0 Mgr. Tóthová
2 Bábkové divadlo
7
0 Mgr. Tóthová
3 Dielnička
11
0 Mgr. Tóthová
4 LAN party
21
0 Mgr. Tóthová
5 Roma hip hop
10
0 Mgr. Tóthová
Spolu
4. oddelenie
64
7 Mgr. Tóthová
Klub počítačových hier
43
0 striedavo
Deti § 7vyhlášky č. 306/2009
11
0
Spolu
391
3
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Príloha B
Prehľad príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2013/2014
Mesiac
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
Spolu

Počet
podujatí
13
9
10
12
7
11
11
9
6
7
3
98

Počet účastníkov
1 365
202
192
246
257
417
218
364
298
475
133
4 167
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