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CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2019/2020

Podľa § 14 ods. 5 písm. d) 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:

1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
•

Názov školského zariadenia:

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad

Bodvou

•

Adresa školského zariadenia:

•

Telefónne číslo školského zariadenia: 055 460 7253, 0905 815 083

•

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

Školská 5, 04501 Moldava nad Bodvou

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 – Mgr. Diana Dókušová, členovia – Bc.

Martina Halászová, Mária Hiblárová, Brigita Fiľakovská a Ing. Ján Csala.
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Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ), 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.
CVČ je profesionálna inštitúcia pracujúca s deťmi a mládežou. Svojou činnosťou sa
výrazne podieľa na výchove vo voľnom čase, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne
využívať. Organizovaný voľný čas v našej inštitúcii je priestorom na rozvoj a kultiváciu osobnosti,
priestorom pre zdravý životný štýl, upevňovanie športovej zdatnosti, rozvoj tvorivosti, zručnosti
a logického myslenia. CVČ vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje
a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého
školského roka. Ponúka deťom a mládeži možnosti užitočného trávenia voľného času na základe
vlastného výberu, podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti, s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti.
Zmyslom našej práce je naučiť deti materských, základných a stredných škôl, talentované
deti a mládež, deti so zdravotným postihnutím, deti a mládež zo sociálne znevýhodneného
prostredia efektívne a zmysluplne nakladať so svojim voľným časom. Vo svojej práci kladieme
dôraz aj na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a na potláčanie
ich vplyvov. Významné miesto pripisujeme rozvoju tvorivosti, práci s talentami a prezentácii našej
činnosti na verejnosti.
Školský rok 2019/2020 bol poznačený rozhodnutím krízového štábu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktorý uzavrel školy a školské zariadenia od 12. marca 2020 po dobu
trvania pandémie ochorenia COVID-19. CVČ bolo opätovne otvorené v júli 2020, počas táborov.

2. Údaje o počte detí a mládeže v školskom zariadení
1. Pravidelná záujmová činnosť

• Celkový počet záujmových útvarov (ZÚ) počas školského roka: 32
• Započítaný počet jednotlivcov v ZÚ: 322
• Počet členov v ZÚ: 417
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Tabuľka č. 1: 1. oddelenie – vychovávateľka RADKA MAŇOVSKÁ / DIANA KOVÁČOVÁ
P. Č.

NÁZOV ZÚ

POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ

1.

Hip hop

11

2.

Moderný tanec

11

3.

Pohybovka

12

4.

Foto a video

11

5.

Detská atletika

9

6.

Kreslenie

8

7.

Gazdinky

9

8.

Detský parlament

9

9.

Mládežnícky parlament

10

Spolu

90

Tabuľka č. 2: 2. oddelenie – vychovávateľka MGR. DIANA DÓKUŠOVÁ
P. Č.

NÁZOV ZÚ

POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ

1.

Piloxing 1

10

2.

Aerobkáčik

16

3.

Drobček

11

4.

Pohybovka

14

5.

Montessori

15

6.

Piloxing 2

17

7.

Plávanie

19

8.

Detská atletika

12

9.

Ladies

12

Spolu

126

Tabuľka č. 3: 3. oddelenie – vychovávateľ BC. NORBERT PECZE
P. Č.

NÁZOV ZÚ

POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ

1.

Hraj na tie nohy 1

20

2.

Hraj na tie nohy 2

22

3.

Gymnastika

12

4.

Rybárik

11

5.

Basketbal

12

6.

Volejbal 1

12

7.

Volejbal 2

13

8.

Plávanie 2

25

9.

Klub mamičiek

7
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Spolu

134

Tabuľka č. 4: 4. oddelenie – vychovávateľka MGR. MÁRIA TÓTHOVÁ – skrátený úväzok
P. Č.

NÁZOV ZÚ

POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ

1.

Bábková divadlo

11

2.

Dielnička

16

Spolu

37

Tabuľka č. 5: 4. oddelenie – vychovávateľ/ka, dospelí dobrovoľníci – 1, resp.2 stretnutia týždenne
P. Č.

NÁZOV ZÚ

POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ

1.

Poľovníček

13

2.

Šach

15

3.

Break dance

12

Spolu

40

P. Č.

ODDELENIE

POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ

1.

Prvé

90

2.

Druhé

134

3.

Tretie

126

4.

Štvrté

37

5.

Štvrté

40

Spolu

417

Tabuľka č. 6: Všetky oddelenia spolu

Tabuľka č. 7: Zapájanie detí zo ZÚ do súťaží
DÁTUM

NÁZOV SÚŤAŽE

NÁZOV ZÚ

10.10.2019

V krajine remesiel

Dielnička

13.11.2019

Večerný beh Nitrou

Hraj na tie nohy 1-2

27.4.2020

Vesmír očami detí

Kreslenie

27.4.2020

Vesmír očami detí

Dielnička

Súťaže vyhlasované CVČ
12.12.2020

Vlajka pre CVrČka

22.2.2020

Valentínsky turnaj vo volejbale

18.4.2020

Studnica našich predkov

Jún 2020

Talentmánia
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2. Príležitostná záujmová činnosť

• Celkový počet miestnych príležitostných podujatí/účastníkov (bez prázdninových aktivít):
63/3 608

• Celkový počet postupových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR/počet účastníkov: 2/90
• Celkový počet športových súťaží/účastníkov (bez prázdninových aktivít): 7/1 549
• Celkový počet akcií počas sobôt a nedieľ/účastníkov (bez prázdninových aktivít): 5/580
Tabuľka č. 8: Príležitostná činnosť
DÁTUM

NÁZOV AKCIE
Deň otvorených dverí - verejnosť
Deň otvorených dverí - verejnosť
Deň otvorených dverí pre ZŠ
Deň otvorených dverí pre ZŠ
Family day (sobota)
Európsky týždeň mobility (ETM) – Beh pre každého, beh pre
všetkých
ETM – Na kolesách za zdravím
ETM- Spoznaj svoje mesto
ETM – Maľovaný chodník, maľované zebričky
ETM – Nácvik živé šachy
ETM – Hýbme sa spolu
ETM – Deň bez áut – Živé šachy na ulici (nedeľa)

POČET ÚČASTNÍKOV
100
80
79
188
350
997

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.9.2019
5.9.2019
9.9.2019
10.9.2019
14.9.2019
16.9.2019

7.
8.
9.
10.
11.
12.

17.9.2019
18.9.2019
19.9.2019
19.9.2019
21.9.2019
22.9.2019

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

9.10.2019
10.10.2019
10.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
26.10.2019
26.-29.10.2019
31.10.2019
31.10.2019

Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Ročné obdobia - Jeseň
V krajine remesiel – vyhodnotenie súťaže
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Halloweenská tvorivá dielňa
Ročné obdobia – Jeseň – aktivita pre MŠ
Ročné obdobia – Jeseň – aktivita pre MŠ
MVS v cezpoľnom behu (sobota)
Návšteva partnerského mesta Tišňov (víkend)
Ponožkový október
Jesenná rybačka

24
15
4
24
28
28
20
23
17
180
30
10
7

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

6.11.2019
7.11.2019
13.11.2019
15.11.2019
15.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
26.11.2019

Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Ročné obdobia – Jeseň – aktivita pre MŠ
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Tvorivá dielňa
Muffin party
Ročné obdobia – Jeseň – aktivita pre MŠ
Ročné obdobia – Jeseň – aktivita pre MŠ
Tvorivá dielňa
Ročné obdobia – Jeseň – aktivita pre MŠ

29
25
24
6
11
23
14
9
15

140
34
15
38
106
99
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Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Ročné obdobia – Zima – aktivita pre MŠ
Tvorivá dielňa
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Obchodovanie s ľuďmi
Ročné obdobia – Zima – aktivita pre MŠ
Tvorivá dielňa
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Anorexia, Bulímia

20
12
7
15
20
7
20

9.1.2020
10.1.2020
15.1.2020
10.1.2020
21.1.2020
23.1.2020
29.1.2020
29.1.2020
31.1.2020

Ročné obdobia – Zima – aktivita pre MŠ
Tvorivá dielňa
Preventívna aktivita - Cvrlikanie – Anorexia, Bulímia
Tvorivá dielňa
Sokoliari Majstra Vagana
Ročné obdobia – Zima - aktivita pre MŠ
Preventívna aktivita proti drogám
Novoročné vystúpenie
Rodinný karneval

19
6
23
5
25
12
37
148
156

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

6.2.2020
6.2.2020
10.2.2020
18.2.2020
14.2.2020
19.2.2020
20.2.2020
21.2.2020
22.2.2020
24.2.2020
26.2.020
27.2.2020

Ročné obdobia – Jar – aktivita pre MŠ
Preteky v skoku do výšky v Prešove
Pekná maďarská reč – okresné kolo súťaže
Divadelný workshop v Ďurkove
Tvorivá dielňa
Preventívna aktivita proti drogám
Ročné obdobia - Zima – aktivita pre MŠ
Tvorivá dielňa
Valentínsky turnaj vo volejbale (sobota)
Poznaj slovenskú reč– okresné kolo súťaže
Preventívna aktivita - Cvrlikanie - kyberšikana
Ročné obdobia - Zima – aktivita pre MŠ

10
5
50
6
6
68
18
7
20
40
33
17

63.

2.3.2020
Spolu

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

4.12.2019
5.12.2019
6.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
18.12.2019

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Metodický deň

4
3 608

3. Prázdninová činnosť

• Celkový počet členov počas vedľajších prázdnin: 5/121
• Celkový počet členov počas letných prímestských táborov: 39/195
Tabuľka č. 9: Prázdninová činnosť počas vedľajších prázdnin
P.Č.

DÁTUM

PRÁZDNINY

ÚČ.

PODUJATIE

SPOLU
1.

30.10.2019

Jesenné

Výlet do Levoče

32

2.

23.12.2019

Vianočné

Výlet – Cinemax Košice

48

3.

3.2.2020

Polročné

Fašiangy

16

4.

4.3.2020

Jarné

Tanečný deň

13

5.

5.3.2020

Jarné

Športový deň

12
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Spolu

121

Tabuľka č. 10: Prázdninová činnosť počas letných prázdnin
TÝŽDEŇ
TERMÍN

POČET DETÍ

Prímestský tábor Zálesáčik

6.–10. 7 2020

19

CELKOVÁ
ÚČASŤ
95

Prímestský tábor Centrumáčik

13.–17. 7 2020

20

100

Spolu

2

39

195

4. Organizovanie súťaží v spolupráci s KŠÚ
Krajský školský úrad (KŠÚ) v Košiciach poveruje CVČ každoročne prípravou a realizáciou
okresných kôl postupových súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR a to konkrétne súťaží Pekná
maďarská reč a Poznaj slovenskú reč. Na týchto súťažiach sa zúčastňujú súťažiaci zo
základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským z okresov Košice, Košice – okolie a Rožňava.

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského zariadenia
Personálne zabezpečenie

• Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov (vrátene riaditeľky):
Fyzický stav: 4
Prepočítaný stav: 4

•

Počet nepedagogických zamestnancov:
Fyzický stav: 1
Prepočítaný stav: 0,6

• Počet zamestnancov na Dohodu o vykonávaní pravidelnej činnosti: vedúci ZÚ Šach,

NEPE
DAGO
GICK
Í
ZAME
STNA
NCI

Tabuľka č. 11: Všetci zamestnanci – fyzický stav
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (FYZICKÝ STAV)
Učitelia
Vychovávatelia

Pe
dag
ogi
ckí
ODBO
asis
RNÍ
ten
ZAME
ti
STNA
NCI

Poľovníček, Break dance: 3, hospodárka: 1

7

0

0

0

0

kvalifikovaní

nekvalifikovaní
/ Dohoda

spolu

doplňujúci si
kvalifikáciu

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

spolu

4

4

doplňujúci si
kvalifikáciu
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4

0

0

0

2

4. Údaje o profesijnom raste pedagogických zamestnancov
Vychovávatelia CVČ praktizovali profesijný rozvoj prostredníctvom vzdelávania, tvorivej
činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti.
Zapájali aj do iných typov seminárov, webinárov a vzdelávacích programov.
Tabuľka č. 12: Vzdelávanie vychovávateliek a účasť na seminároch
DÁTUM
18.-19.10.2019

VZDELÁVANIE/PORADA
Metodický seminár

3.2.2020

Aktualizačné vzdelávanie Finančná gramotnosť

1.2.2020 –
31.8.2020

Adaptačné vzdelávanie

2.3.2020

Aktualizačné vzdelávanie Využitie environmentálnej
činnosti vo výchove mimo
vyučovania
Webinár Duch karpatských
lesov
Beseda o práci
s mládežou na Slovensku

Mgr. Diana Dókušová
Diana Kováčová

Moldava n/B.

CVČ Moldava
n/B.

Mgr. Mária Tóthová

online

Jerguš Tesár

Mgr. Mária Tóthová

online

Pred atestačné vzdelávanie

Katarína Brúgóšová (RD)

Košice

Ivan Hromada,
Peter Kupec,
Janette Motlová
Metodické
centrum Košice

11.5.200
13.5.2020

01.10.2017
a trvá

VYCHOVÁVATEĽ/KA
Mgr. Diana Dókušová
Radka Maňovská
Mgr. Diana Dókušová
Mgr. Norbert Pecze
Diana Kováčová
Diana Kováčová

MIESTO
Bojnice

ORGANIZÁTOR
ACVČ SR
Školský úrad
Moldava nad
Bodvou
CVČ Moldava
n/B.

Moldava nad
Bodvou
Moldava nad
Bodvou

Tabuľka č. 13: Profesijný rozvoj

INÉ FORMY
VZDELÁVANIA

kvalifikačné

špecializačné

inovačné

aktualizačné

adaptačné

II. atestačná
skúška

Príprava
na II.AS

I. atestačná
skúška

Príprava
na I.AS

ATESTÁCIE

funkčné /
funkčné inovačné

VZDELÁVANIE

začalo
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pokračuje

1

ukončilo
SPOLU

1

0

0

0

1

3

1

3

3
0

0

0

0

3

5. Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia na verejnosti
Family day ● Skvelý manažment, perfektní zamestnanci a ich šikovné deti, krásne jesenné počasie,
veľa bezchybných atrakcií. Takto by sme mohli charakterizovať Family day akciovej spoločnosti
CRH Slovensko, ktorý pre nich pomáhalo organizovať CVČ, v sobotu, 14. septembra 2019.
Európsky týždeň mobility

• Beh pre každého, beh pre všetkých – 16. septembra 2019 sme symbolickým behom
cez mesto odštartovali v našom meste deviaty ročník Európskeho týždňa mobility
(ETM). Masovou aktivitou sme vyjadrili svoju spolupatričnosť, radosť z pohybu
a podporili myšlienky ETM v duchu výzvy – Prejdime sa spolu!

• Na kolesách za zdravím – 17. septembra 2019 na sídlisku prebehla aktivita
podporujúca cyklistiku ako ekologický spôsob prepravy.

• Prejdime sa spolu a spoznajme svoje mesto! - Výzvu ETM sme 18. septembra 2019
naplnili počas aktivity Prejdime sa spolu a spoznajme svoje mesto! V zábavnopoznávacej hre v uliciach nášho mesta žiaci plnili rôzne vedomostné úlohy, spoznali
naše kultúrne a prírodné pamiatky a spolu prešli neuveriteľných 31 625 krokov.

• Maľovaný chodník a maľovaný priechod – 19. septembra 2019 šikovní maliari
obnovili veselými smajlíkmi frekventovaný maľovaný chodníček na Školskej ulici.
Zároveň obnovili aj maľované zebričky.

• Hýbme sa spolu! – 20. septembra 2019 zorganizovala Materská škola Stonožka
perfektné preteky na detských odrážadlách, kolobežkách a bicykloch. 36 súťažiacich
detí za búrlivého povzbudzovania rodičov si zápolenie náramne užilo, každý dostal
účastnícku medailu a víťazi krásne ceny.

• Deň bez áut – V posledný deň ETM 2019 sme zorganizovali CVrČkovo šachové
kráľovstvo - zápas dvoch šachistov so živými šachovými figúrkami priamo na ulici.
V krajine remesiel ● Krásny výlet si 10. októbra 2019 užili dievčatá z Dielničky, ktoré si išli do
Košíc prevziať cenu v súťaži V krajine remesiel 2019. Vyhodnotenie výstavy navštívil aj samotný
kráľ remesiel, ktorý dievčatám odovzdal ceny. Po slávnosti všetkých čakala krásna výstava
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víťazných prác, recepcia a po nej aj prekvapenie v podobe čítania rozprávky od Pavla Dobšinského.
Do rozprávky o Mechúrikovi - Koščúrikovi sa zapojili aj naše dievčatá. Potom krátko venovali
interview rádiu Regina a ponáhľali sa na vláčik. Nedá nám nespomenúť, že v celoslovenskej súťaži
medzi ocenenými bol náš CVrČek jediné CVČ.
Majstrovstvá VsAZ v cezpoľnom behu ● Po úspešnom vlaňajšom ročníku sa Majstrovstvá
Východného Slovenska v Cezpoľnom behu uskutočnili opäť v Moldave nad Bodvou a to 26.
októbra 2019. Na majstrovstvách sa zúčastnili atléti zo 6 atletických klubov. Usporiadateľom bol
z poverenia VsAZ Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou v spolupráci s našim CVČ.
Ponožkový október ● Charitný dom sv. Alžbety na Bosakovej ulici v Košiciach je účelovým
zariadením Arcidiecéznej charity. Ide o kombinované zariadenie útulku a nocľahárne pre ľudí bez
domova. Práve sem putovalo 53 párov ponožiek zo zbierky, ktorá sa uskutočnila v CVČ.
Lesná škola ● Do CVČ 21. januára 2020 priletela vzácna návšteva. Zavítali ku nám famózni
sokoliari Majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Sprevádzali ich dravý vtáci, ktorý sa spolu s majstrami
postarali o nezabudnuteľný zážitok pre všetkých divákov. Na workshope sme sa dozvedeli veľa
nových informácii. Oboznámili sme sa so sokoliarstvom, naučili sme sa napríklad rozoznať srsť od
peria a pomocou zážitkového učenia nás majstri previedli aj životom lesa. Najviac sme si však
všetci užili hladkanie týchto krásnych zvieratiek a ich lety nad našimi hlavami nás priam očarili.
Novoročné vystúpenie ● 29. januára 2020 vystúpili detí z našich záujmových útvarov. Vystúpenie
bolo také spomienkové. Pripomenuli sme si 55. výročie založenia CVČ v Moldave nad Bodvou,
bábkari sa rozprávkou preniesli do čias pred 20. rokmi, všetkých 65 vystupujúcich a 100 rodičov si
spoločne zaspievalo pesničku, ktorá odznela v CVČ pred 15. rokmi pri oslavách 40. výročia
založenia. Celé sme to poňali tak trochu v retro štýle a tomu sme prispôsobili aj prostredie bábkovej
sály.
Rozprávkový karneval ● 31. januára 2020 sa sála MsKs premenila na jednu veľkú rozprávkovú
krajinu, v ktorej sa zišli tie najkrajšie postavičky z rozprávok. Konal sa v nej Rozprávkový
karneval. Naša karnevalová párty sa niesla vo veselej tanečnej atmosfére, obohatená o rôzne
zábavné súťaže. Mali sme súťaž aj o najkrajšiu rodinnú masku, ktorú hodnotila naša odborná
porota. Zábava bola tá najlepšia, akú sme si len vedeli prestaviť.
Valentínsky MIX volejbalový turnaj ● CVČ a Atletický legionársky klub zorganizovali
volejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 22. februára 2020 v telocvični ZŠ ČSA. Zúčastnilo sa na
ňom 5 tímov a na zahájení bola prítomná aj pani riaditeľka CVČ. Všetci spolu prežili pekný
športový deň.
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Metodické stretnutie ● V prvý deň Jarných prázdnin sme pripravili aktualizačné vzdelávanie pre
vychovávateľov na tému Aplikácia tém environmentálnej výchovy do výchovy mimo vyučovania.
Prioritne sme sa zamerali na aktivity na Deň vody.
Vedľajšie prázdniny

• Jesenné prázdniny - 30. októbra 2019 sme s deťmi prežili v historickej Levoči.
V malebnom mestečku, zapísanom do svetového dedičstva UNESCO, sme obdivovali dielo
majstra Pavla z Levoče v podobe najväčšieho dreveného oltára v Európe. V historickej
radnici sme sa okrem iného dozvedeli legendu o Levočskej bielej panej a pod radnicou sme
nakupovali v obchodíku s ručne vyrobenými výrobkami. Najviac sa nám páčilo v Múzeu
špeciálneho školstva, kde sme si užili prehliadku interaktívnej stálej expozície a vyskúšali
sme svoje zmysly – zrak, sluch, hmat a čuch. V Levoči sa nám veľmi páčilo, veríme, že ju
navštívime aj niekedy nabudúce. Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri CVČ za úhradu
nákladov za autobus.

• Vianočné prázdniny – 23. decembra 2019 sme zorganizovali predvianočný výlet na krásnu
rozprávku Ľadové kráľovstvo 2. Príbeh doslova pobláznil celý svet a tak trošku aj nás.
Srdcia malých detí si svojou krásou získala kráľovná Elza s Annou a svojou zábavnou
povahou a milou tváričkou s mrkvovým nosom snehuliak Olaf. Nás väčších zas ohromila
kvalitnou animáciou a neotrepaným príbehom s možnosťou úniku do mrazivého, ale
čarovne kúzelného kráľovstva Arendelle.

• Polročné prázdniny – Veselý fašiangový deň prežili 3. februára 2020 prázdninujúce deti
v CVČ. Ráno začali zoznámením a starými ľudovými detskými hrami, ako sú Oli, oli Janko,
Ide pešek okolo, Kolo, kolo mlynské a Slepá baba. Potom sa porozprávali o Fašiangoch
a naučili sa najznámejšiu Fašiangovú pesničku Fašiangy, Turice,... Na desiatu im
v moldavskej pekárni napiekli chutné škoricové pampúšiky a s plnými bruškami sa pustili
do tvorby maškár. Viacerí si vybrali si masku Turoňa. Názov tejto masky je odvodený od
tura – zvieraťa symbolizujúceho silu (u nás bol vyhubený v 17. storočí). V maskách zašli
zavinšovať tetám do knižnice a už bol čas obeda. Perfektný obed ich čakal v ŠIMI BARE.
Spolu si ešte pozreli rozprávočku o Fašiangoch a potom sa už iba hrali, tancovali, veselili
a kreslili. Z ich usilovnej práce vznikla v CVrČkovi prenádherná nástenka. Veru,
Fašiangový deň bol plný radosti, veselosti, hojnosti a spokojnosti.

• Jarné prázdniny – Boli plné športu, tanca a dobrej zábavy.
Letné prázdniny
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Počas leta sme aj napriek rôznym obmedzeniam a opatreniam proti koronavírusu poskytli
prázdninujúcim deťom možnosť stráviť časť prázdnin v dvoch táboroch – Zálesáčik a Centrumáčik.
V tomto „pandemickom čase“ nebolo vôbec jednoduché zabezpečiť všetky opatrenia, zákazy,
príkazy a nepokaziť pritom deťom prázdniny. Počas dvoch týždňov sa v našom tábore vystriedalo
39 detí, čo je za všetky dni spolu 195 účastníkov. Ťažko povedať, či je to málo detí, alebo veľa, no
my sme radi, že pre tých rodičov, ktorí nás potrebovali, sme tu aj v tomto čase mohli byť.
Pripravení každý deň, aby naši malí kamaráti mali kde a s kým stráviť pekné chvíle oddychu plné
pohybu, hier, nových informácií a najmä - bez nudy. Veríme, že to tak bolo a deti si odniesli
z každého tábora samé úsmevné a príjemné spomienky. Lebo presne také máme aj my - tím z CVČ.
Nielen na dievčatká a chlapcov, ktorí s nami absolvovali júlové dni, ale aj na všetkých našich
pomocníkov z nášho mesta, ktorým ďakujeme, že nám prispeli, čím mohli a tak nám spríjemnili
prázdniny. Predovšetkým nášmu zriaďovateľovi, že nám umožnil tábory organizovať, ďakujeme
tiež RZ pri CVČ za financie na nákup dezinfekčných potrieb a teplomeru v celkovej hodnote vyše
350 € (a všetkým, ktorí nám darovali svoje 2%). O hladné brušká sa nám staral kuchársky tím
Penziónu Bodva, rúška pre nás dospelých zabezpečila pani Magda z Maxolu a vyšila pani
Kollárová, chutné syrové pagáčiky nám napiekla mamka Sofinky, sladké čokoládky sme dostali od
Jessikinej mamičky a nanuky nám daroval otecko Emky.
Cyklické podujatia
Aj napriek korone sa nám počas školského roka podarilo zorganizovať:
Preventívne aktivity pod názvom Cvrlikanie ● Na našich 14-tich preventívnych aktivitách,
nazvaných Cvrlikanie, sa počas školského roka 2019/2020 vystriedalo 386 žiakov a učiteľov
z našich základných a stredných škôl. Diskutovalo sa o negatívnych javov, ako sú obchodovanie
s ľuďmi, poruchy príjmu potravy, drogy, alkohol a kyberšikanovanie. Pre deti z rómskych komunít
sme pripravili stretnutie, zamerané na motiváciu ku vzdelaniu.
Vzdelávacie aktivity pod názvom Ročné obdobia ● Vzdelávacie stretnutia pre deti z materských
škôl mali za úlohu poznať a rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Na 15. stretnutiach sa
vystriedala literárno-dramatická, výtvarná a športová výchova. Deti absolvovali tri témy – Jeseň,
Zima a Jar. Leto sme už nestihli. Počas školského roka 2019/2020 sa na Ročných obdobiach
vystriedalo 265 detí z piatich materských škôl.
Tvorivé aktivity pod názvom Tvorivá dielňa ● Tvorivé aktivity boli určené žiakom Spojenej školy
v Moldave nad Bodvou.
12

Centrum voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
 0905 815 083  cvrcek@cvcmoldava.edu.sk  www.cvcmoldava.edu.sk
Výtvarné súťaže vyhlásené CVČ
Dvakrát v roku CVČ organizuje pre deti ZŠ súťaž v tvorbe kresieb pomocou digitálneho softvéru.
Pri nej sa zmysluplne spoja dve veci – záľuba sedieť za počítačom a tvorivosť a fantázia našich detí.
V minulom školskom roku to bolo na témy:
Vlajka pre CVrČka ● Pri príležitosti 55. narodením vyhlásilo CVČ výtvarnú súťaž pre deti
v tvorbe obrázkov na počítači na tému Vlajka pre CVrČka. Nesmierne nás potešilo množstvo
zapojených detí, kvantum srdiečok a milých pozitívnych reakcií na ich prácach! A pretože išlo
o CVrČka, aj porota bola fundovaná, taká, ktorá sa v centrách voľného času vyzná. Práce hodnotili
a vyberali pani riaditeľka CVČ zo Sabinova, PhDr.Zuzana Rolíková a pani riaditeľka CVČ vo
Vranove nad Topľou, Ing. Anna Marcinčinová. Obom pani riaditeľkám zo srdca ďakujeme za
pomoc a spoluprácu! Ďakujeme aj desiatkam detí, ktoré vlajku pre CVrČka kreslili!
Studnica našich predkov ● CVČ v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach
a miestnym odborom Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou, zorganizovalo súťaž v tvorbe
kresieb pomocou digitálneho softvéru na tému Studnica našich predkov. Do súťaže sa aj napriek
sťaženým podmienkam, spôsobeným pandémiou COVID-19, prihlásilo 95 mladých umelcov.
Porotu tvorili: MUDr. Erika Csachová, MO MS, Bc. Milena Nográdi, etnologička, Michal Matečka,
riaditeľ DMS.

● Úspechy našej bežkyne v „balerínkach“
Uplynul rok, keď sme zverejnili fotografiu Annamárie Horváthovej na stupienku víťazov
v balerínkach. Netušili sme, čo spôsobí. Fotografia sa stala „virálna“. A my sme vzali na seba
záväzok – pomôcť napredovať talentovanému dievčaťu. A tak bilancujeme... Za ten rok poctivej
práce/tréningov zo strany Annamárie a nezištnej/každodennej pomoci aj zo strany zamestnancov
CVČ, sa naša chránenkyňa môže popýšiť mnohými prvými miestami na majstrovstvách
Východného Slovenska, krajských kolách bežeckých súťaží, druhým miestom na halových
majstrovstvách SR, víťazstvom v behu o Pohár Bodvy a mnohými ďalšími. Kto by to bol pred
rokom povedal. Sme radi, my všetci v CVČ!

Iné formy propagácie na verejnosti
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● Veľmi efektívnou formou propagácie CVČ je aktívna webová stránka www.cvcmoldava.edu.sk,
tiež facebooková stránka www.facebook.com/cvcmoldava a propagácia na webovej stránke mesta
www.moldava.sk, ďalej výroba plagátov a ich distribúcia do škôl a iných inštitúcií.

● CVČ je aj aktívnym členom Asociácie centier voľného času Slovenska.

f) Údaje o projektoch, do ktorých bolo školské zariadenie v školskom roku
2019/2020 zapojené
Tabuľka č. 14: Zoznam projektov v školskom roku 2019/2020
NADÁCIA/ORGANIZÁTOR

NÁZOV PROGRAMU

NÁZOV PROJEKTU

POZNÁMKA

CVČ
International Association of

International project

E-Learning in After-

After-School Education

School Education

Dom matice slovenskej Košice

Studnica našich predkov

Úspešná účasť

Podporený cenami pre
víťazov

Karpatská nadácia

Škola napriek korone

CVrČek počas korony

Nepodporený

g) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach
CVČ sídli vo vypožičaných priestoroch penziónu Bodva, ktorý patrí mestu Moldava nad
Bodvou. Priestory majú veľmi dobrú polohu, pretože budova sa nachádza v strede mesta, uprostred
upravenej oddychovej zóny. Na realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti v priestoroch CVČ na
Školskej 5 slúži 5 miestností – klubovňa, cvičebňa, herňa, chodba a bábkovňa. Nachádza sa tu stôl
na stolný futbal, na stolný tenis a biliardový stôl č. 6, x Box, Interaktívna tabuľa a pod. CVČ pre
činnosť niektorých športových záujmových útvarov využívalo aj telocvične základných škôl
a plaváreň v Drienovských kúpeľoch.

h) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti
školského zariadenia
Tabuľka č. 15: Finančné zabezpečenie
PRÍJMY CENTRA VOĽNÉHO ČASU CVRČEK V ŠKOLSKOM ROKU
2019 / 2020 V €
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Dotácia od zriaďovateľa
originálne kompetencie
Finančný príspevok na činnosť
CVČ CVrČek od obcí
1. Obec Buzica

-

Skutočnosť
09 - 12 / 2019

Skutočnosť
01 - 08 / 2020

Spolu

28 277,00

52 497,00

80 774,00

2 610,99

1 305,85

3 916,84

165,00

165,00

2. Obec Drienovec

653,85

653,85

3. Obec Dvorníky - Včeláre

160,00

160,00

60,00

120,00
1 800,00
144,00
60,00
192,00
288,00
63,99
30,00
240,00

4. Obec Čečejovce
5. Obec Jasov
6. Obec Janík
7. Obec Vyšný Medzev
8. Obec Mokrance
9. Obec Peder
10. Obec Rudník
11. Obec Žarnov
12. Mesto Medzev

60,00
1 800,00
144,00
60,00
192,00
96,00
63,99
30,00

192,00

240,00

Príjem od zriaďovateľa - organizovanie
Európskeho týždňa mobility

450,00

ŠR - vzdelávacie poukazy

128,00

192,00

320,00

6 736,00

7 956,39

14 692,39

287,25

287,25

Prenájom Bábkovej sály

80,00

80,00

Prenájom hnuteľných vecí

76,14

76,14

6 736,00

7 513,00

14 249,00

5 647,00

4 530,00

10 177,00

príspevok na príležitostnú činnosť

600,00

100,00

700,00

príspevok na prázdninovú činnosť

489,00

2 883,00

3 372,00

Príjmy spolu

38 201,99

61 951,24

100 153,23

Zostatok VR Účtu 31.8.2019

4 929,48

4 929,48

Zostatok pokladne 31.8.2019

181,11

181,11

Zostatok PR Účtu 31.8.2019

54,00

54,00

Vlastné príjmy
MV SR - organizovanie obvodného kola
súťaží

450,00

Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so záujmovou činnosťou
z toho:
príspevok na pravidelnú záujmovú činnosť

Príjmy z dobropisov
Ročné zúčtovanie ZP
Úroky z bankových účtov

CELKOM

43 366,58

61 951,24

105 317,82
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Výdavky Centra voľného času CVrČek v školskom roku 2019 / 2020 v €
Skutočnosť
09 - 12 / 2019

Skutočnosť
01 - 08 / 2020

Spolu

15 483,12

30 744,83

46 227,95

Príplatky

991,85

1 664,76

2 656,61

Odmeny

2 770,50

Poistné - VšZP

1 086,64

1 748,05

Tarifný plat

Poistné - ostatné zdravotné poisťovne

2 770,50
2 834,69

963,27

1 771,66

2 734,93

Poistné do Sociálnej poisťovne

5 113,97

7 519,28

12 633,25

Mzdy a odvody spolu

26 409,35

43 448,58

69 857,93

Cestovné

154,85

17,42

172,27

Energie, voda a komunikácie

525,37

530,37

1 055,74

Energie (elektrická energia)

207,18

184,21

391,39

Poštové služby

175,19

88,16

263,35

Telekomunikačné služby

143,00

258,00

401,00

Materiál

9 065,97

1 395,07

10 461,04

Interiérové vybavenie

1 646,60

1 646,60

Výpočtová technika

1 312,03

1 312,03

Telekomunikačná technika

200,00

Prevádzkové stroje a prístroje

443,00

9,98

209,98
443,00

Všeobecný materiál

4 083,53

1 031,31

5 114,84

Knihy, učebné a komp. pomôcky, dielnička

1 186,13

116,25

1 302,38

Potraviny

98,95

237,53

336,48

Softvér

77,76

77,76

Reprezentačné

17,97

17,97

Dopravné

120,00

Rutinná a štandardná údržba

338,36

338,36

338,36

338,36

Pracovné odevy

2,00

122,00

výpočtovej techniky
prevádzkových strojov ...
Služby

5 078,33

8 176,21

13 254,54

Školenia, kurzy, semináre

120,00

15,00

135,00

Konkurzy a súťaže

80,06

146,31

226,37

Propagácia, reklama, inzercia

18,70

18,70

Všeobecné služby

1 375,27

2 496,12

3 871,39

z toho: paušál - teplo, TÚV a st. voda

1 234,67

2 465,12

3 699,79

140,60

31,00

171,60

Špeciálne služby (PO, BOZP, GDPR)

530,00

570,00

1 100,00

Náhrady

401,49

401,49

z toho: posúdenie zdravotnej spôsobilosti

20,00

20,00

ostatné služby
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príspevok na rekreáciu

361,49

361,49

Cestovné náhrady

518,58

1 114,85

1 633,43

Poplatky a odvody

309,64

714,48

1 024,12

Stravovanie

241,43

368,02

609,45

Poistné

9,00

Prídel do sociálneho fondu

229,05

330,09

559,14

6,48

6,48

2 308,62

3 562,73

97,24

97,24

Skutočnosť
09 - 12 / 2019

Skutočnosť
01 - 08 / 2020

Spolu

239,79

219,66

459,45

239,79

219,66

459,45

Ostatné bežné výdavky spolu

15 522,67

10 340,73

25 863,40

VÝDAVKY CELKOM

41 932,02

53 789,31

95 721,33

Provízia
Odmeny pracovníkov mimoprac. pomeru

1 254,11

Miestny poplatok za komunálny odpad

Transfery jednotlivcom
Členský príspevok - Asociácia CVČ SR
Náhrada príjmu pri dočasnej PN

Zostatok VR Účtu 31.8.2020

9 514,68

Zostatok pokladne 31.8.2020

51,81

Zostatok PR Účtu 31.8.2020

30,00

Spolu

9 596,49

Vypracoval: Z. Lekfaničová

Ekonomické zabezpečenie
Pamdemická situácia sťažila aj ekonomickú situáciu v CVČ. Za mesiace marec - jún 2020
vypadli poplatky účastníkov, alebo ich bolo treba ponechať na presun do nasledujúceho školského
roka. V máji 2020 sa rozhodnutím mestského zastupiteľstva zmenilo aj VZN č.118 o určení výšky
finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta, kde
sa ročný príspevok na žiaka CVČ znížil z 250 € na 235,50 €. Zamestnanci CVČ pracovali
v mesiacoch máj a jún 2020 za 80% mzdy.
CVČ realizovalo svoju činnosť na Školskej 5, kde bolo potrebné neustále udržiavať
priestory, aby vyhoveli právnym a bezpečnostným normám pri práci s deťmi a mládežou. Zakúpilo
a zabezpečilo výmenu vodovodných kohútikov v oboch hygienických zariadeniach. CVČ požiadalo
majiteľa budovy, v ktorej sídli, mesto Moldava nad Bodvou o zníženie mesačnej úhrady za služby
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spojené s nájmom vo výške 308 €, nakoľko sa v priestoroch po celé mesiace neuskutočňovala
výučba. Žiadosť bola zamietnutá.
Podrobnú správu o hospodárení nájdete v tabuľke č. 15 tejto správy.
Ľudské zdroje
V tomto školskom roku pracovali v CVČ kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a vytvorili
vynikajúci, dynamický a profesionálny tím. Pri mnohých aktivitách nám pomáhali dobrovoľníci,
priatelia a rodinní príslušníci, ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc a podporu.

6. SWOT analýza
● Silné stránky:
•

kolektívna práca a originalita vychovávateľov,

•

pomoc dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVČ,

•

výhodná poloha v strede mesta,

•

kladná spätná väzba zo strany verejnosti,

•

informácie o činnosti dostupné na vlastnej webovej stránke a Facebooku,

•

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

● Slabé stránky:
•

zmena interných pedagogických zamestnancov, spôsobená slabým finančným ohodnotením
a náročnosťou práce (soboty, večerné hodiny)

•

chýbajúce bezbariérové prístupy pre hendikepovaných a mamičky s kočíkmi,

•

slabé finančné ohodnotenie bez motivačných prvkov.

● Príležitosti:
•

vládna podpora neformálneho vzdelávania,

•

vyhľadávanie a zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,
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•

projekty, granty, sponzori,

•

výmena praktických a teoretických skúsenosti s inými organizáciami.

● Riziká:
•

nahlasovanie počtov zapojených členov k 15. septembru v školskom roku, keď činnosť
záujmových útvarov začína 1. októbra,

•

zavedenie záujmových útvarov v školách, kde je záujmové vzdelávanie poskytované bezplatne na
základe vzdelávacích poukazov, krúžky vedú učitelia hneď po skončení vyučovania, v rámci
pracovného času a účastníkmi činnosti (krúžkov) sú len žiaci školy,

•

nejednotná legislatíva, chýbajúce metodické materiály,

•

minimum grantových výziev je otvorených školským zariadeniam,

•

30 hodinový úväzok a priama výchovná činnosť je oveľa širší koncept, nie je možné ho naplniť len
krúžkami, v praxi ide aj o iné činnosti zodpovedajúce aktuálnym potrebám a podmienkam komunít,
kde CVČ pôsobia,

•

nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách detí,

•

financovanie, ktoré akceptuje iba pravidelnú záujmovú činnosť.

7. Plnenie cieľov rozvoja CVČ
Našu činnosť sme v minulom období vylepšili nasledovne:
Rôznorodými činnosťami vo voľnom čase sme posilňovali a prehlbovali u detí kľúčové
kompetencie, hlavne vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, komunikačné kompetencie, sociálne
kompetencie, pracovné kompetencie, občianske kompetencie, kultúrne kompetencie a kompetencie
k využívaniu voľného času.
Z CVČ sme sa snažili vytvoriť „to najlepšie miesto pre deti a mládež“. Táto úloha bola splnená.
Deti navštevovali záujmovú pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú činnosť v CVČ veľmi radi.
Podľa možností sme napomáhali osobnostnému a profesijnému rastu zamestnancov, podporovali
sme všetky formy vzdelávania vychovávateľov.
Podporovali sme deti z nefavorizovaného prostredia (bežkyňa Annamária Horváthová), ktorá sa aj
vďaka pomoci CVČ stala majsterkou kraja a dosahuje vynikajúce výsledky v celoslovenskom
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meradle), zdravotne postihnuté deti (v ZÚ Gazdinky), umožnili sme im plnohodnotne sa zapájať do
aktivít CVČ.
Niektoré aktivity a podujatia zmarila epidemiologická situácia a zatvorenie CVČ na celé
mesiace.

8. Skvalitnenie činnosti /ciele na rok 2020/2021
Našim cieľom v školskom roku 2020/2021 bude vylepšovať našu činnosť tak, aby sa CVČ stalo
zariadením, ktoré:
1. je moderným, efektívnym a úspešným, zameraným na dieťa, podporujúcim jeho tvorivosť,
aktivitu a talent,
2. ponúka širokú paletu voľno časových aktivít smerujúcich k rozvoju kompetencií dieťaťa,
motivujúcich k aktívnemu životnému štýlu, organizuje mnoho príležitostných, cyklických
a prázdninových podujatí,
3. poskytuje možnosti, aby každý člen zažil pocit úspechu a mal radosť z toho, čo robí,
4. ponúka deťom v oblasti voľného času možnosť slobodne si organizovať svoj voľný čas,
5. je tým najlepším miestom pre deti a mládež.
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Správa o realizácii Výchovného programu počas mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania
● Aktivity počas zatvorenia CVČ počas 1. vlny pandémie COVID 19
V zmysle usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo CVČ zatvorené od 16.
marca 2020 do 30. júna 2020. Svoje aktivity a záujmové útvary viedli vychovávatelia CVČ z domu,
pomocou digitálnych technológií.
CVČ pripravilo pre deti na čas, kedy boli jeho brány zatvorené, sériu tvorivých úloh na každý deň.
Svoje výtvory deti mohli zasielať do komentárov na Facebooku (FB), prípadne mailom, každý deň
sme ich vyhodnocovali. Podrobnejšie vám predstavíme iba jednu z nich.

● Veselý týždeň 1
• Tvorivý deň - Keďže sa blíži jar, úlohou detí počas dňa bolo vytvoriť/zmajstrovať/zhotoviť
jarný venček.
• Básnický deň. – Úlohou detí bolo napísať básničku. V tejto básničke nesmeli chýbať dve
slová - JAR a VÍRUS (mohli sa ohýbať/skloňovať).
• Maliarsky deň – Maľovali sme trochu inak. Úlohou bolo natrieť si dlaň, či nôžky farbami,
po-obtláčať ich na papier a dokresliť, dolepiť, domaľovať a vyčarovať z nich krásne
obrázky.
• Literárny deň – Písali sme príbeh. Pri písaní sa však mohli použiť len slová, ktoré začínajú
na rovnaké písmeno. Písmeno si vyberal každý sám. Dĺžka príbehu nebola obmedzená,
dôležité bolo, aby sa slová neopakovali. Každé slovo sa mohlo použiť iba raz. Úloha bola
rodinná, pre všetkých členov rodiny. Príbeh musel mať zmysel.
• Kreatívny deň - Poslednou úlohou Veselého týždňa bolo vyrobiť bábku slniečka.
Akúkoľvek, z čohokoľvek.
Niektoré práce detí z Veselého týždňa 1 tvoria Prílohy 1. až 5.
Po tomto nástupnom týždni nasledoval Veselý týždeň 2, Farebný týždeň, Veľkonočné trio-tvorko,
Týždeň bájok, Športový týždeň, týždeň nazvaný Vyrábame hračky, Týždeň jazykolamov, Týždeň
mozgolamov a súťaž Talentmánia. Vychovávatelia CVČ prejavili svoju kreativitu a originalitu,
vymysleli pre deti veľa zaujímavých a zábavných úloh, do ktorých sa zapájali malí aj veľkí.
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Aktivity CVČ počas mimoriadneho obdobia:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

komunikovalo/využívalo video chat v aplikácii Messenger vo vytvorených skupinách pre
jednotlivé ZÚ,
zasielalo návrhy aktivít do skupín a tiež na FB vo formách prezentácií, obrázkov, fotografií,
didaktických hier a videí,
prijímalo spätnú väzbu od detí a rodičov do skupín a na FB stránke, zapojenie a spätná väzba
zo strany detí a rodičov bola dobrovoľná,
zasielalo návrhy športových úloh a videí, pohybových činností pre ZÚ detí z materských
a základných škôl,
v ZÚ Bábkové divadlo sa deti venovali výrobe bábok z materiálov dostupných v domácnosti
– kovového kuchynského náčinia, varešiek, ponožiek a opakovaniu teórie – bábkoherecké
názvoslovie, typy bábok, vodenie bábok, atď. vo forme prezentácií,
v ZÚ Gazdinky pracovali deti kombinovane formou Messenger správ a video hovoru skupinovo (Messenger - príprava pomôcok, video hovor - potup práce), výsledkom sú hotové
produkty v rodinách, napr. tuniakova nátierka,
v tvorivých ZÚ sa osvedčili zaslané foto-návody,
pri športových ZÚ prebiehali po dohode s rodičmi individuálne tréningy, ktoré vychovávateľ
kontroloval cez aplikáciu iWatt a Google Fit,
CVČ sa zapájalo do súťaží a výziev, vyhlásených inými organizáciami, napr. Dúha – nádej,
zapojili sme sa do medzinárodného projektu prezentácie dobrých príkladov
v čase COVID-19 špeciálne pre mimoškolské aktivity – E-learning v mimoškolskom
vzdelávaní (Príloha č. 6) a pod.,
organizovali aj vlastnú súťaž v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach
a miestnym odborom Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou pod názvom Studnica našich
predkov. Zapojilo sa do nej 95 detí,
pripravili sme aj súťaž pod názvom Talentmánia Každé zapojené dieťa sme odmenili,
len v niekoľkých ZÚ neprebieha činnosť – plávanie, basketbal, gymnastika – kvôli prísnym
bezpečnostným opatreniam proti šíreniu korona vírusu a v ZÚ šach, break dance
a poľovníček, kde sme v rámci úsporných opatrení rozviazali Dohodu o pracovnej činnosti
s ich vedúcimi,
svoju „home office“ prácu z domu ukončili vychovávatelia 15. mája 2020, nakoľko v zmysle
§ 250 b ods. 6 Zákonníka práce v CVČ nastala prekážka na strane zamestnávateľa, pri ktorej
zamestnanci poberali náhradu mzdy v sume 80% priemerného zárobku a nemohli vykonávať
prácu z domu.
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Tabuľka č. 16: Aktivity počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.
Dátum
16.3.-21.3.2020
23.3.-27.3.2020
31.3-3.4.2020
6.-8.4.2020
15.4-17.42019
20.4.-24.4.2020
27.3.-30.4.2020
4.5.-7.5.2020
11.5.-15.5.2020
18.4.2020
18.5.-26.5.2020

Aktivity počas pandémie
Veselý týždeň 1.
Veselý týždeň 2.
Farebný týždeň
Veľkonočné trio-tvorko
Bájky
Športový týždeň
Vyrábame hračky
Týždeň jazykolamov
Týždeň mozgolamov
Výtvarná súťaž Studnica našich predkov
Talentmánia

Zapojení
70
48
45
6
6
38
5
14
30
95
25
382

Školský rok 2019/2020 bol vo všetkých smeroch poznačený pandémiou koronavírusu.
V mesiacoch marec až jún 2020 bolo CVČ zatvorené. Napriek tomu jeho zamestnanci dokázali, že
vedia pracovať aj z domu a plnohodnotne viesť záujmové útvary. Takto pracovali krúžky Bábkové
divadlo, Piloxing, Ladies, Dielnička, Gazdinky, Športové krúžky a mnohé iné. Nebol to ľahký rok,
pretože epidémia COVID 19 sa výrazne dotýkala života detí, rodín aj zamestnancov CVČ.
Zaželajme si preto spolu, aby takýchto školských rokov bolo čo najmenej a aby sme sa mohli
stretávať, pracovať, tešiť sa a tvoriť spoločne.
Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ bola v pedagogickej rade prerokovaná dištančnou
formou 5.10.2020.
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Príloha č. 1. Tvorivý deň
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Príloha č. 2. Básnický deň
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Príloha č. 3. Maliarsky deň
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Príloha č. 4. Literárny deň
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Príloha č. 5. Kreatívny deň

Príloha č. 6. Medzinárodný projekt
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Rada školy pri Centre voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

PREROKOVANIE SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
CENTRA VOĽNÉHO ČASU CVrČek ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Členom Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ) bola dňa
5.10.2020 mailom zaslaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2019/2020
(správa). Správa bola prerokovaná bez pripomienok dištančnou formou všetkými členmi
k 10.10.2020.
Rada školy pri CVČ Správu prerokovala a odporúča ju riaditeľke CVČ na schválenie a následné
predloženie zriaďovateľovi, mestu Moldava nad Bodvou.

Mgr. Diana Dókušová
predseda Rady školy
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