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CVrČek – to najlepšie miesto pre deti a mládež

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času CVrČek
za školský rok 2020/2021
V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020
Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení riaditeľka Centra voľného času CVrČek v Moldave
nad Bodvou (CVČ) |vypracovala nasledujúcu správu.
Hneď v úvode je potrebné podotknúť, že CVČ malo z rozhodnutia krízového štábu
mesta Moldava nad Bodvou z dôvodu zlej epidemiologickej situácie pozastavenú činnosť od
5.10.2020. Následne rozhodnutím ministra školstva malo činnosť pozastavenú od 12.10.2020
do 10.5.2021. Odvtedy bolo CVČ zatvorené, nevykonávalo pravidelnú výchovno-vzdelávaciu
činnosť a postupovalo podľa §250 b. odst.6 Zákonníka práce, prekážka na strane
zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancom náhrada mzdy vo výške 80% platu.
Z rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka obnovila 01.07.2021.

1a
Údaje o CVČ
Názov CVČ:

Centrum voľného času CVrČek

Adresa CVČ:

Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

Telefónne číslo:

0554607253, 0905815083

Webové sídlo:

www.cvcmoldava.edu.sk

E-mailová adresa:

cvrcek@cvcmoldava.edu.sk

Vyučovací jazyk:

slovenský
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Vedúci zamestnanci CVČ
Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Riaditeľ CVČ

Mária Tóthová, Mgr.

Zástupca riaditeľa CVČ

Nie je

Rada školy
Termín ustanovenia:
Meno, priezvisko, titul
1. Predseda rady školy
2. Člen rady školy
3. Člen rady školy
4. Člen rady školy
5. Člen rady školy

Diana Kováčová
Bc. Martina Halászová
Brigita Filakovská

Mária Hiblárová
Ing. Ján Csala

Delegovaný za :
pedagogických
zamestnancov
rodičov
rodičov
nepedagogických
zamestnancov
zriaďovateľa

Zmeny: Od septembra 2020 do mája 2021 bola predsedom rady školy Mgr. Diana Dókušová,
toho času na Rodičovskej dovolenke. V júni bola zvolená za predsedníčku a akceptovaná
mestom pani Diana Kováčová.

1b
Údaje o zriaďovateľovi
Názov:

Mesto Moldava nad Bodvou

Adresa:

Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou

Telefónne číslo:

0554880211

E-mailová adresa:

msu@moldava.sk
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1c
Informácia o činnosti RADY ŠKOLY a o činnosti PORADNÝCH ORGÁNOV riaditeľa
CVČ (pedagogická rada, rada rodičov, metodické orgány, porada vedenia školy)
1. Výročná správa Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou za
rok 2019 tvorí Prílohu č. 1 tejto správy.
2. Výročná správa Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou za
rok 2020 tvorí Prílohu č. 2 tejto správy.
3. Pedagogická rada sa zišla 3x:
•

30.09.2020 – plánovacia, prezenčne

•

22.02.2020 – hodnotiaca, dištančne

•

30.06.2021 – hodnotia, prezenčne

Všetky zápisnice sú k nahliadnutiu v CVČ.

1d
Údaje o členoch
Počet
zapísaných členov
(k 15.9.2020)

250

320

z toho
mimo
Moldavy
n/B

oddelenia

Počet
členov
záujmový
ch
útvarov

Pravidelná záujm. činnosť
Počet
záujmovýc
h útvarov

Počet členov zú

9
5
5
5
24

129
65
72
54
320

1.
2.
3.
4.

77
SPOLU:

Príležitostná záujmová činnosť
(akcie, súťaže, vystúpenia, výlety...)
Počet
účastníkov
/
Ø účasť
12 / 38
Online

Počet podujatí
32

3

Prázdninová činnosť
Počet
podujatí /
účasť

Počet
táborov /
účasť

2 mestské
tábory

195
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1e,f
Údaje o zamestnancoch
a o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
Hospodárka

PEDAGOGICKÍ

vychovávate

OSTATNÍ

, ekonómka,

Upratovačka,

ZAMESTNANCI

ľ

ZAMESTNANCI

personalista

školník...

..

na 100% úväzok

KVALIFIKÁCIA

POČET

pracovný pomer na znížený
úväzok

2

na 100% úväzok

0

pracovný pomer na

2

1

znížený úväzok

Spolu PZ

4

Spolu

1

prepočítaný počet

3

prepočítaný počet

0,5

kvalifikovaní

3

Počet zamestnancov na

4

nekvalifikovaní

0

dohodu

spĺňa kvalifikačný predpoklad
na základe §83 zák.138/2019

ATEST

Z.z.
I. atestačná skúška

1

II. atestačná skúška

0

Finančná a personálna situácia v CVČ bola v školskom roku 2020/2021 kritická. V roku 2019
dostávalo CVČ mesačne v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Moldava nad
Bodvou č. 118, O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta dotáciu 250,00 € na člena, 06.06.2020 došlo k zníženiu dotácie na
235,00 € na člena a 01.09.2020 na zníženie v hodnote 216,00 € na člena. Aj z toho dôvodu,
bola v októbri 2020, po prerušení činnosti CVČ prepustená pedagogická zamestnankyňa (PZ)
na 50% úväzok v skúšobnej lehote. V januári odišla PZ, zamestnaná na 100%, na materskú
dovolenku. Namiesto nej nebola prijatá pracovná sila, nakoľko CVČ malo prerušenú činnosť
a dotácia od zriaďovateľa sa znížila od 01.01.2021 na sumu 150,00 € na člena. CVČ
maximálne poklesli príjmy od obcí a nemalo vlastné príjmy, poplatky od rodičov. V CVČ
ostala z PZ iba riaditeľka a vychovávateľka na 50% úväzok.
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1g
Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti
Pod názvom „CVrČek proti KORONE“ organizovalo CVČ dištančne aj počas prerušenia
činnosti aktivity a podujatia, uvedené nižšie. Od 10.05.2021 pracovalo prezenčne. Svoju
činnosť

predostrelo

na

Internetových

stránkach

www.cvcmoldava.edu.sk

a https://www.facebook.com/cvcmoldava

Dátum

Názov podujatia

Počet
zapojených

September 2020

Dopravienka a trpaslíci – natáčanie videa
s bábkohercami k ETM

7

September 2020

ETM – S vetrom vo vlasoch – cyklistické podujatie

12

01.10.2020

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Studnica našich
predkov

107

19.10.2020

ETM – 3. miesto v Národnej súťaži ETM, v kategórii
Originálne podujatia – video Dopravienka a trpaslíci

7

December 2020

Koronavírus očami detí – výtvarná súťaž (tvorba
obrázkov pomocou digitálneho softvéru v spolupráci
so Spolkom medikov Košice

217

December 2020

Koronavírus očami detí – distribuovanie cien do ZŠ

12

December 2020

Krásne sviatky – video, vianočný vinš bábkohercov

7

01. – 12.2.2021

Môj zvierací miláčik – on line fotografická súťaž

48

05.02.2021

Vytancuje si titul – on line tanečná súťaž

3

15.02.2021

Moja naj hračka – on line fotografická súťaž

7

21.02. –
26.02.2021

Prázdninová pátračka – prázdninové pátranie pre deti
po pamiatkach mesta na základe fotografií – Jarné
prázdniny

7

22. – 26.02.2021

Tancuj pre tento svet – on line tanečná súťaž

10

01.03.2021

Priatelia prírody – plnenie úloh, fotenie stôp.
Určovanie lesnej zvery

11

5
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09. – 24.03.2021

Najkrajšia momentka z prírody – on line fotografická
súťaž

58

22.03.2021

Deň vody – plnenie úloh, fotografovanie

3

02. – 05.04.2021

Veľkonočná pátračka – prázdninové pátranie pre deti
po bránach mesta na základe fotografií – Veľkonočné
prázdniny

5

07. – 17.04.2021

Zo života mestského stromu – literárna súťaž pre deti
v spolupráci s KSK a SAŽP

31

25.01. –
30.04.2021

Každé dva týždne jedna šachová úloha

65

25.04.2021

Podajková pošta – charitatívne podujatie – písanie
listov nemocným

109

03.05. – 9.5.2021

Dielnička na diaľku – tvorivá dielňa

12

03.05. –
21.05.2021

Jar v srdci – on line fotografická súťaž

12

31.05. – 03.6.2021

Bublifukový týždeň – týždeň aktivít

50

17.06.2021

Bienále portrétu Košice 2021 – zapojenie do
medzinárodnej výtvarnej súťaže, vyhlásenej mestom
Košice a Základnou umeleckou školou Irkutská
Košice

11

18.06.2021

Suvenír s modrotlačou – zapojenie do medzinárodnej
výtvarnej súťaže vyhlásenej mestom Moldava nad
Bodvou

12

21.06.-25.06.2021

Rozprávkový týždeň – týždeň aktivít

55

21.06.2021

Tvorivá dielňa – suché plstenie pre ZŠ ČSA

16

22.06.2021

Tvorivá dielňa – suché plstenie pre ZŠ Severná

14

06.07. –
09.07.2021

Denný tábor – Tvorivé dobrodružstvo

60

12.07. –
16.07.2021

Denný tábor – Lesné dobrodružstvo

70

30.07.2021

Krajina remesiel – celoslovenská súťaž, vyhlásená
ÚĽUV, CVČ získalo 3. miesto

3
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27.08.2021

Rozprávkový chodníček – celomestská aktivita počas
Moldavského festivalu kultúry a športu

169
1 210

Za krásny úspech a nádhernú reprezentáciu CVČ a mesta Moldava nad Bodvou aj v čase
prerušenia prezenčnej činnosti považujeme predovšetkým:
• Umiestnenie v Národnej súťaži Európskeho týždňa mobility 2020 (ETM). Naši
bábkoherci získali svojim videom krásne 3. miesto! Z tlačovej správy ETM vyberáme:
„Tretie miesto udelila odborná komisia Centru voľného času CVrČek z Moldavy nad
Bodvou, ktoré originálnou formou krátkeho filmu, v ktorom účinkovali deti z tohto
centra, sprostredkovali širokej verejnosti svoj pohľad na aktuálnu tému ročníka
Čistejšia doprava pre všetkých.“ Z 11 prihlásených projektov do tejto kategórie boli
až 4 zo samosprávnych krajov a súťažilo v nej aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
• V celoslovenskej súťaži ÚĽUV-u, Krajina remesiel, vo veľmi silnej konkurencii
získala kolekcia myšiek pod názvom Myšacia rodinka v kategórii Pletky s pletivami
krásne 3. miesto! Za skvelým úspechom stoja dievčatá Sofia Szomoraiová, Eva
Mižáková, Alexandra Bartaová a pani riaditeľka, Mgr. Mária Tóthová, ktorá s nimi
práce pripravovala.
• Teší nás aj fakt, že CVČ pripravilo pre žiakov ZŠ súťaž v tvorbe kresieb pomocou
digitálneho softvéru na tému Koronavírus očami detí. Zapojilo sa do nej 217 detí,
4 školy, mnohí učitelia a rodičia. Súťaž nám pomohli vyhodnotiť štyria skvelí
dobrovoľníci zo Spolku medikov mesta Košice. Na ceny deťom prispelo CVČ,
spoločnosť

JESI

Desing

s.r.o.,

Spolok

medikov

mesta

Košice

a ďalší.
• V spolupráci s neziskovou organizáciou Podaj Ďalej Charity shop Prešov sa nám
podarilo zapojiť sa do aktivity Podajková pošta. Jej obsahom bolo napísať listy pre
chorých a osamelých. Naše deti napísali rovných 100 listov. Ich slová, napísané od
srdca, úprimné a povzbudzujúce, majú nepredstaviteľnú moc lásky a podpory. Tie
listy boli následne distribuované všade tam, kde takúto podporu prijali, pre tých, ktorí
by možno potrebovali zažiť milé prekvapenie, iskru lásky a štipku vzrušenia a to práve
písaným listom.
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• CVČ usilovne pracovalo počas celého prerušenia činnosti cez svoju Facebookovú
stránku, motivovalo, zapájalo, zabávalo, odmeňovalo deti aj dospelých. Ohlasy bolo
veľmi pozitívne a to nás veľmi potešilo.
• Počas leta 2020 sa CVČ podarilo zorganizovať dva turnusy mestských táborov,
v ktorých sa počas 10 dní pre striedalo 195 detí.
• Krásnou bodkou za veľmi ťažkým a náročným školským rokom bola 27.08.2021
celomestská aktivita, Rozprávkový chodníček, uskutočnená v rámci moldavského
Festivalu kultúry a športu. Na podujatí čakalo na deti habadej úloh, zveršované
indície, fajnové puzzle, oberanie jabĺčok, lovenie rýb, hľadanie cesty, úlohy od uja
poľovníka, kŕmenie ľadového medveďa, písanie/kreslenie správy do fľaše, maľovanie
na vlajku a ozajstná skúška odvahy/ozajstný had... A na záver, rozprávková medaila
a sladká odmena. Nesmierne nás potešila hojná účasť, 169 detí a rodičov.
1h
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
20.05.2021 grantový program – Škola napriek korone – nepodporený projekt – Karpatská
nadácia.
1j
Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠZ
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. Každá miestnosť je účelne vybavená, má dostatok priestorov na
odkladanie pomôcok. Pre potreby zamestnancov slúži riaditeľňa, zborovňa a kuchynka. Aj
nepedagogický zamestnanec má svoj priestory s príslušným vybavením a náležitým
zariadením. Na odkladanie odevov a obuvi detí slúžia vešiaky a skrinky na chodbe CVČ.

8
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1k
Informácie o oblastiach, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky,
o oblastiach, v ktorých má CVČ nedostatky
Silné stránky:
• tímová práca a originalita vychovávateľov,
• pomoc dobrovoľníkov, rodičov a priateľov CVČ,
• 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:
• výrazný pokles interných pedagogických zamestnancov,
• slabé finančné ohodnotenie bez motivačných prvkov.
Príležitosti:
• vyhľadávanie a zapájanie mladých dobrovoľníkov do našej činnosti,
• projekty, granty, sponzori,
• flexibilita,
• výmena praktických a teoretických skúsenosti s inými organizáciami.
Riziká:
• financovanie, ktoré akceptuje iba pravidelnú záujmovú činnosť,
• prerušenie činnosti CVČ, výpadok vlastných príjmov a príjmov od obcí,
• nahlasovanie počtov zapojených členov k 15. septembru,
• zavedenie záujmových útvarov v školách, kde je záujmové vzdelávanie poskytované
bezplatne na základe vzdelávacích poukazov,
• minimum grantových výziev otvorených školským zariadeniam,
• nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách detí.

Fakultatívna (nepovinná) časť správy:
1. Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo
školského zariadenia podľa § 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení.
Príjmy Centra voľného času CVrČek v školskom roku 2020 / 2021 v
€
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Skutočnosť
09 - 12 /
2020
Dotácia od zriaďovateľa
- originálne kompetencie
18 002,00
nevyčerpané fin. prostriedky roku 2020 - 2 008,32
Finančný príspevok na činnosť
CVČ CVrČek od obcí

1 380,00
1
380,00

1. Obec Jasov

223

292
243

26 136,00
2 009,00

44 138,00
0,68

552,00

1 932,00
1
380,00

432,00

432,00

3. Mesto Medzev

120,00

120,00

ŠR - vzdelávacie poukazy

212

Spolu

2. Obec Mokrance

Príjem od zriaďovateľa - organizovanie
Európskeho týždňa mobility

312

Skutočnosť
01 - 08 /
2021

Vlastné príjmy
MV SR - organizovanie obvodného
kola súťaží
Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú
reč
Prenájom Bábkovej sály
Prenájom hnuteľných vecí
Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so záujmovou
činnosťou
z toho:
príspevok na pravidelnú záujmovú
činnosť
príspevok na príležitostnú činnosť
príspevok na prázdninovú činnosť
Príjmy z dobropisov
Ročné zúčtovanie ZP
Úroky z bankových účtov
Príjmy spolu
Zostatok výdavkového účtu 31.8.2020
Zostatok pokladne 31.8.2020
Zostatok príjmového účtu 31.8.2020
CELKOM

-

-

-

-

128,00

192,00

320,00

60,00

3 296,75

3 236,75
-

180,00
76,14

180,00
76,14

-

60,00

2 231,50

2 171,50

-

60,00

224,00

164,00
2 007,50
809,11

2 007,50
809,11

17 441,68
9 514,68
51,81
30,00
27 038,17

32 185,75

32 185,75

Výdavky Centra voľného času CVrČek v školskom roku 2020 / 2021
v€
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49 627,43
9 514,68
51,81
30,00
59 223,92
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611
612
614
621
623
625
631
632

633

634
635

637

Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
Poistné - VšZP
Poistné - ostatné zdravotné poisťovne
Poistné do Sociálnej poisťovne
Mzdy a odvody spolu
Cestovné
Energie, voda a komunikácie
Energie (elektrická energia)
Poštové služby
Telekomunikačné služby
Materiál
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzkové stroje a prístroje
Všeobecný mateirál
Knihy, učebné a komp. pomôcky,
dielnička
Pracovné odevy
Potraviny
Softvér
Reprezentačné
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
výpočtovej techniky
prevádzkových strojov ...
softvéru
Služby
Školenia, kurzy, semináre
Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama, inzercia
Všeobecné služby

Skutočnosť
09 - 12 /
2020
12 949,61
662,07
2 180,19
804,65
859,99
4 152,88
21 609,39
272,17
99,91
22,26
150,00
1 450,82
257,64
1 129,17

Skutočnosť
01 - 08 /
2021
16 472,04
1 043,46
422,10
1 234,81
921,24
4 869,96
24 963,61
19,34
498,64
133,08
51,30
314,26
338,52

5,80
48,61
9,60

7,25
19,53

310,85

0,89
-

Spolu
29 421,65
1 705,53
2 602,29
2 039,46
1 781,23
9 022,84
46 573,00
19,34
770,81
232,99
73,56
464,26
1 789,34
257,64
1 440,02
5,80
55,86
29,13
0,89
448,02

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

448,02
42,00
328,26
77,76
3 090,93
76,40
1 381,43
1
232,56
-

ostatné služby
Špeciálne služby (PO, BOZP, GDPR)
Náhrady
Cestovné náhrady
Poplatky a odvody

148,87
7,50
156,37
492,00
390,00
882,00
329,69
329,69
227,38
387,45
614,83
11

328,26
77,76
3 196,99
6 287,92
10,00
10,00
214,10
290,50
7,50
1 388,93
1
232,56
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Stravovanie
Poistné
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny pracovníkov mimoprac.
pomeru
Miestny poplatok za komunálny odpad

642 Transfery jednotlivcom
Členský príspevok - Asociácia CVČ SR
Na odstupné
Náhrada príjmu pri dočasnej PN
Ostatné bežné výdavky spolu
VÝDAVKY CELKOM

-

32,56
6,25
84,79

158,99
105,33

126,43
6,25
190,12

855,24
-

1 496,69
97,24

2 351,93
97,24

Skutočnosť
09 - 12 /
2020
40,00
40,00
5 301,94
26 911,33

Skutočnosť
01 - 08 /
2021
1 838,70
1 775,00
63,70
5 892,19
30 855,80

Zostatok výdavkového účtu 31.8.2021
Zostatok pokladne 31.8.2021
Zostatok príjmového účtu 31.8.2021
Spolu

Spolu
1 878,70

63,70
11 194,13
57 767,13
1 395,34
31,45
30,00
1 456,79

Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času
CVrČEK
v školskom roku 2020/2021
školský rok
09/2020 08/2021
1.
Objem pridelených finnančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa
zostatok finančných prostriedkov k 31.08.2020
6 190,05
finančné prostriedky prijaté za obdobie 09/2020 08/2021
44138,00
presun - nevyčerpané finančné prostriedky roku 2020
0,68
SPOLU
50328,73
čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu
zriaďovateľa
610 - Mzdy
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
SPOLU
zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 31.8.2021
2.

Výška prijatých príspevkov od obcí
zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov k 31.8.2020
12

32092,88
12353,65
3810,73
1878,70
50135,96
192,77

156,78
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3.

prijaté príspevky od obcí za obobie od 09/2020 08/2021
SPOLU

1932,00
2088,78

čerpanie prijatých príspevkov od obcí
610 - Mzdy
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
SPOLU
zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 31.8.2021

0,00
0,00
1776,01
0,00
1776,01
312,77

Vlastné príjmy
zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov k 31.8.2020
Finančné prostriedky prijaté od 09/2020 - 08/2021

3027,66
3236,75

z
toho: Z prenajatých budov
Z prenajatých zariadení
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov od
členov
Z dobropisov
SPOLU
čerpanie vlastných príjmov
610 - Mzdy
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
SPOLU
zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k
31.8.2021
4.

Prijaté finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy
zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov k 31.08.2020
prijaté fin. prostriedky - vzdelávacie poukazy od 09/2020 - 08/2021
SPOLU
čerpanie fin. prostriedkov - vzdelávacie poukazy
610 - Mzdy
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
SPOLU
zostatok - nevyčerpaných fin. prostriedkov k
31.8.2021

13

180,00
76,14
2171,50
809,11
6264,41

1344,71
489,88
3674,25
0,00
5508,84
827,57

192,00
320,00
512,00

291,88
0,00
54,44
0,00
346,32
165,68
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2. Iné skutočnosti, ktoré sú pre ŠZ podstatné
Stav po obnovení prevádzky v máji 2021.
Názov

záujmového Počet detí

Počet stretnutí

útvaru
Klub mamičiek

Priemerný

počet

členov na stretnutí
26

8

20

8

6

8

4

9

7

7

Dielnička

9

8

8

Rozprávka

12

8

10

Bábkové divadlo

6

7

5

Šach

5

7

4

Spolu

78

7,625

8

Hurá CVrČek pre ZŠ 6
ČSA
Hurá CVrČek pre ZŠ 5
Severná
Rozprávka
s CVrČkom 1

s CVrČkom 2

Školský rok 2020/2021 bol úplne iný, ako tie predošlé. Začiatkom roka 2020 sa rozšíril po
svete nový koronavírus a s ním choroba nazýva COVID-19. Priniesla množstvo obmedzení,
zatváranie škôl a školských zariadení, dištančné vzdelávanie, prácu v online priestore...
Internet čoraz výraznejšie zasiahol do života detí a ľudí, stal sa pre nich úplnou
samozrejmosťou, bez ktorej si život už nevedia predstaviť.
CVČ sa tejto situácii flexibilne prispôsobilo. Pripravovalo a propagovalo množstvo aktivít na
sociálnej sieti Facebook, ktoré boli spojené aj s pohybom a pobytom v prírode, relaxom,
fotografovaní, súťažením a lúštením hádaniek. Spätná väzba zo strany rodičov a detí bola
nesmierne pozitívna.
Pri svojej práci sme sa riadili slovami T. Roosvelta: „Rob, čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde
si“. A zvládli sme to bravúrne! Veríme, že sa už onedlho vrátime k našim starým životom.
Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka CVČ.
14
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Príloha č. 1
Výročná správa Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou
za rok 2019
Rada školy RŠ pracovala do 6.2.2019 v tomto zložení:
Katarína Brúgóšová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mária Šimková a Zdenka Valkovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ pracovala od 7.2.2019 v tomto zložení:
Mgr. Diana Dókušová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mária Šimková a Zdenka Valkovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ v roku 2019 zasadala 5 krát. Účasť je podchytená na prezenčných listinách. Počas roka
došlo k týmto dôležitým zmenám:
6.2.2019 – prijatie Dodatku č.1 k Štatútu RŠ. Dodatok bolo potrebné prijať kvôli odchodu
predsedníčky RŠ, Kataríny Brúgóšovej na materskú dovolenku. Nasledujúci deň prebehla
voľba zástupcu pedagogických zamestnancov, bola zvolená Mgr. Diana Dókušová.
7.2.2019 na zasadnutí RŠ bola zvolená nová predsedníčka RŠ, Mgr. Diana Dókušová.
Na jednotlivých zasadnutiach boli prejedané nasledovné materiály:
•

Hodnotenie činnosti Centra voľného času CVrČek (CVČ) za prvý polrok 2018/2019

•

Hodnotenie činnosti Centra voľného času CVrČek za druhý polrok 2018/2019

•

Plán letnej činnosti na leto 2019

•

Plán práce RŠ na rok 2019

•

Výročná správa RŠ za rok 2018

•

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2018/2019

•

Vyhodnotenie letnej činnosti 2019

•

Finančná situácia CVČ

15
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Členovia RŠ na svojich zasadnutiach schválili:
•

Plán práce RŠ na rok 2019

•

Výročnú správu RŠ za rok 2018

•

Odporúčali riaditeľke CVČ na schválenie a predloženie zriaďovateľovi Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2018/2019

Materiály predkladala riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Tóthová, predsedníčky RŠ, Katarína
Brúgóšová a Mgr. Diana Dókušová. Z každého zasadnutia je zhotovený zápis, ktorý je
založený medzi dokumentáciou RŠ. Výročná správa bola prerokovaná v RŠ dňa 10.3.2020
V Moldave nad Bodvou, 10.03.2020 Mgr. Diana Dókušová, predsedníčka RŠ
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Príloha č. 2
Výročná správa Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou
za rok 2020
Rada školy RŠ pracovala do 11.3.2020 v tomto zložení:
Mgr. Diana Dókušová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mária Šimková a Zdenka Valkovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ pracovala od 11.3.2020 v tomto zložení:
Mgr. Diana Dókušová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Bc. Martina Halászová a Brigita Fiľakovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ v roku 2020 zasadala 3 krát. Účasť je podchytená na prezenčných listinách. Počas roka
došlo k týmto dôležitým zmenám:
17.2.2020 prebehli voľby do RŠ.
10.3.2020 bola za predsedníčka opätovne zvolená Mgr. Diana Dókušová.
11.3.2020 mesto Moldava nad Bodvou potvrdilo zriadenie RŠ pri CVČ.
Na jednotlivých zasadnutiach boli prejedané nasledovné materiály:
• Hodnotenie činnosti Centra voľného času CVrČek (CVČ) za prvý polrok 2019/2020
• Oboznámenie členov s priebehom volieb do RŠ
• Hodnotenie činnosti CVČ za druhý polrok 2019/2020
• Plán letnej činnosti na leto 2020
• Plán práce RŠ na rok 2020
• Výročná správa RŠ za rok 2019
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2019/2020
• Vyhodnotenie letnej činnosti 2020
• Finančná situácia CVČ
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• Pripomienka k návrhu rozpočtu pre CVČ a Dodatku č. 3 k VZN č. 118 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta na
rok 2021
Členovia RŠ na svojich zasadnutiach schválili:
• Plán práce RŠ na rok 2020
• Výročnú správu RŠ za rok 2019
• Odporúčali riaditeľke CVČ na schválenie a predloženie zriaďovateľovi Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2019/2020
Materiály predkladala riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Tóthová a predsedníčka Mgr. Diana
Dókušová. Z každého zasadnutia je zhotovený zápis, ktorý je založený medzi dokumentáciou
RŠ.
Z rozhodnutia ministra školstva bola v CVČ od 5. októbra 2020 prerušená prevádzka do
odvolania. Z toho dôvodu boli materiály v decembri zaslané členom RŠ mailom.
Výročná správa bola prerokovaná v RŠ dňa 1.2.2021 online, z dôvodu trvania vážnej
epidemiologickej situácie a zákazu vychádzania.

V Moldave nad Bodvou, 1.2.2021
Bc. Martina Halászová, v.z.
(predsedníčka RŠ je od januára 2021 na materskej dovolenke)
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