Centrum voľného času, Školská 7, 97701 Brezno

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času,
jej výsledkoch a podmienkach

Predkladá: Mgr. Ingrid Vičanová
riaditeľka CVČ
Školský rok 2014/2015

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 výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj
metodického usmernenia č. 10/2006-R k danej vyhláške, vypracovala riaditeľka Centra
voľného času nasledujúcu správu:

a/ Základné identifikačné údaje o školskom zariadení:
1. Názov školského zariadenia:
Centrum voľného času
2. Adresa školského zariadenia:
Školská 7, Brezno 977 01
3. Telefónne číslo:
048/6116600, 6116601
4.Internetová a elektronická adresa:
www.cvc-brezno.sk, cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk
5. Zriaďovateľ školského zariadenia:
Mesto Brezno, M.R. Štefánika 1
6. Riaditeľka školského zariadenia:
Mgr. Ingrid Vičanová
7. Údaje o rade školského zariadenia:
7- členná
Predseda Rady - Ing. Zdenka Aneštíková
Členovia Rady za zamestnancov
Zuzana Opatrná
Anna Oceľová
Za rodičov
Mgr. Ivana Kňazeová
Poslanci delegovaní za zriaďovateľa
Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Daniel Struhár
Bc. Andrej Barančok
b) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2014/2015
V školskom roku 2014/2015 sme sa venovali talentovaným deťom a mládeži,
v záujmových útvaroch / ZÚ/, ktoré si deti vyberali podľa ich záujmu.
 Počet detí prihlásených do záujmových útvarov k 15.9. 2014 bol 410
 Počet detí navštevujúcich CVČ k 30.6.2015 bol 384
 Počet záujmových útvarov k 15.9.2014 bol 39
 Počet záujmových útvarov k 30.6.2015 bol 37
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Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa určoval na
základe:
-

materiálneho vybavenia

-

priestorových podmienok

-

náročnosti krúžku

-

schopností detí

Prehľad záujmových útvarov:
Práca detí v záujmových útvaroch prebiehala jeden alebo dvakrát týždenne podľa plánu.
Názov záujmového útvaru

Počet ZÚ/ počet detí

Kúzelná hlina

2/ 20

Keramika

1/ 11

Plávanie

5/ 60

Zumba klub

2/ 21

Hip hop

2/ 20

Balet

2/ 19

Futbal

8/ 88

Lyžovanie

2/ 24

Biatlon

2/ 16

Karate

2/ 22

Hokej

8/ 79

Batolárium

3/ 30

Spolu

39/ 410
V školskom roku 2014/2015 sme v ponuke vychádzali hlavne z dopytu detí a rodičov

a najväčší záujem bol o pohybové, tanečné a športové aktivity. Našim cieľom je podpora
zdravého životného štýlu rozšírili sme ponuku o balet pre deti materských škôl. Druhou
oblasťou o ktorú bol veľký záujem je keramiku a kúzelná hlina ktorú navštevovali aj deti
predškolského veku. V rámci príležitostnej formy by sme chceli ponúknuť možnosť tvorivých
dielní aj pre rodičov s deťmi a deti navštevujúce centrum.
Veľmi dobre sa realizoval aj záujmový útvar Batolárium, v rámci ktorého sa malé deti
učia rôznymi aktivitami a formami začleňovať do kolektívu detí v materskej škole

3

Pokračuje aj športová príprava v rámci ktorej výborne spolupracujeme so športovými
klubmi v meste.
V druhom polroku sme zaznamenali pokles členov na krúžkoch, čo je každoročný jav,
pretože si deti buď našli iné záujmy alebo nemajú záujem pokračovať. Pre klesajúci počet
sme zlúčili 2 krúžky baletu do jedného, pretože si to od detí vyžadovalo určitý tanečný
potenciál aj výdrž, a tiež sme zlúčili krúžok Zumba klub.
V súčasnosti je veľmi náročné získať deti pre záujmovú činnosť hlavne kvôli
zvyšujúcim sa nárokom rodičov na schopnosti detí aj materiálne vybavenie centra, a taktiež
vzhľadom k silnej konkurencii v podobe veľkého množstva krúžkov a aktivít ponúkaných na
školách, alebo v rôznych organizáciách a občianskych združeniach, ktoré majú lepšie
finančné i materiálne možnosti. Deti síce majú možnosť väčšieho výberu aktivít, čo však
spôsobuje v mnohých prípadoch aj ich nadmerné zaťaženie.
Údaje o počte účastníkov príležitostnej činnosti v CVČ v školskom roku 2014/2015
Centrum voľného času sa vo svojej činnosti zameriava nielen na pravidelnú činnosť
ale podieľa sa na organizovaní

postupových súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR, taktiež

spolupracuje na podujatiach, pripravovaných inými inštitúciami.
Centrum voľného času je poverené OÚ v Banskej Bystrici organizovať predmetové
olympiády , postupové súťaže a športové súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.
Súťaže prebiehajú počas celého školského roka podľa termínovníka POPS a plánu činnosti.
Údaje o príležitostnej činnosti:
Príležitostná záujmová činnosť

SPOLU

v šk. roku 2014/2015
počet podujatí spolu

58

v tom pre účastníkov do 15 rokov

43

nad 15 rokov

15

počet účastníkov spolu

2 586

v tom do 15 rokov

1 650

nad 15 rokov

936
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V tomto školskom roku sme sa podieľali na spoluorganizovaní 20 obvodných kôl
predmetových olympiád a súťaží žiakov základných škôl:


Technická olympiáda



Na bicykli bezpečne



Olympiáda zo slovenského jazyka



Dejepisná olympiáda kategórie C,D,E,F



Matematická olympiáda kategórie Z5,Z 6,7,8, Z 9



Fyzikálna olympiáda kategórie F



Chemická olympiáda kategória D



Biologická olympiáda kategórie C, D, E



Geografická olympiáda kategórie E, F, G, H, I



Pytagoriáda



Olympiáda v nemeckom jazyku kategórie 1 A, B



Olympiáda v anglickom jazyku kategórie 1 A, B



Hviezdoslavov Kubín



Slávik Slovenska



Európa v škole

P 3, P 4, P 5, P 6, P 7, P 8

Názov olympiády

Počet detí

Technická olympiáda

11

Na bicykli bezpečne

24

Olympiáda zo slovenského jazyka

14

Dejepisná olympiáda kategórie C,D,E,F

57

Matematická olympiáda kategórie Z5,Z 6,7,8, Z 9

42

Fyzikálna olympiáda kategórie F

1

Chemická olympiáda kategória D

14

Biologická olympiáda kategórie C, D, E

39

Geografická olympiáda kategórie E, F, G, H, I

68

Pytagoriáda

P 5, P 6, P 7, P 8

76

Olympiáda v nemeckom jazyku kategórie 1 A, B

4

Olympiáda v anglickom jazyku kategórie 1 A, B

22

Hviezdoslavov Kubín

77

Slávik Slovenska

32

Európa v škole

35

5

Šaliansky Maťko

29

Rozprávkové vretienko

8

Vesmír očami detí

94

Čo vieš o hviezdach
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V školskom roku 2014/2015 sme organizovali v spolupráci s OR SAŠŠ , základnými
a strednými školami spolu 38 obvodných a regionálnych kôl športových súťaží žiakov
základných a stredných škôl s počtom žiakov 1 426. Všetky súťaže prebiehali podľa platného
kalendára na daný školský rok v priestoroch športovísk a telocviční škôl. Hlavnými úlohami
a cieľmi bolo: podchytiť záujem detí v školskom veku o pohybové aktivity a šport , rozvíjať
u detí školského veku telesnú zdatnosť, nadviazať tak na zložku telesnej výchovy na školách,
podpora mladých športových talentov, šíriť prostredníctvom masových podujatí myšlienku
športu, dôležitosti zmysluplného využívania voľného času a myšlienku olympijského ducha.

Základné školy
Názov súťaže

Kolo

Kategória

Futbal McDonald

Obvodné kolo

CH+D

Malý futbal Jednota

Obvodné kolo, regionálne kolo

CH

Malý futbal Jednota

Obvodné kolo

D

Malý futbal šk.pohar

Obvodné kolo, regionálne kolo

CH

Malý futbal šk.pohár

Obvodné kolo

D

Volejbal

Obvodné kolo, regionálne kolo

CH

Volejbal

Obvodné kolo, regionálne kolo

D

Vybíjaná

Obvodné kolo, regionálne kolo

D

Basketbal

Obvodné kolo

CH

Basketbal

Obvodné kolo

D

Stolný tenis

Obvodné kolo

CH,D

Streľba

Obvodné kolo

CH,D

Gymnastika

Obvodné kolo

CH,D

Florbal žiačky

Obvodné kolo
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Florbal žiaci

Obvodné kolo

Atletika

Obvodné kolo

CH,D

Cezpoľný beh

Obvodné kolo

CH,D

Stredné školy
Názov súťaže

Kolo

Kategória

Volejbal

Obvodné kolo

CH

Volejbal

Obvodné kolo

D

Basketbal

Obvodné kolo

CH

Basketbal

Obvodné kolo

D

Futbal

Obvodné kolo

CH

Stolný tenis

Obvodné kolo

CH,D

Florbal

Obvodné kolo, regionálne kolo

CH

Florbal

Obvodné kolo, regionálne kolo

D

Futsal

Obvodné kolo, regionálne kolo

CH

Cezpoľný beh

Obvodné kolo

CH,D

Pre deti a mládež sa priebežne počas celého školského roku organizuje

spontánna

činnosť tzv. zóny voľného času kde majú deti navštevujúce CVČ možnosť zahrať si stolný
tenis, stolný futbal alebo využívať internet.
Prázdninová činnosť sa zameriavala na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej
zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Počas letných prázdnin CVČ organizuje prázdninovú
činnosť formou týždenných mestských táborov, o ktoré majú rodičia veľký záujem.
Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy
a techniky, ekologickej výchovy a aktivity, ktoré smerujú k prevencii pred negatívnymi
vplyvmi. Počas letných prázdnin sme uskutočnili 2 prímestské putovné tábory s počtom detí
88.
Spomínané aktivity tvoria príležitostnú činnosť Centra voľného času. Celkovo sa
v školskom roku 2014/2015 uskutočnilo 58 podujatí s počtom 2 586 účastníkov.
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školského zariadenia
Počet zamestnancov CVČ
Pedagogickí

Nepedagogickí

PZ na dohodu o
PČ

3

2

17

V tabuľke je uvedený fyzický stav zamestnancov
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady.

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov zariadenia
V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania Z pedagogických zamestnancov Mgr. Ingrid
Vičanová pokračovala vo funkčnom vzdelávaní.
Ďalšie aktualizačné vzdelávania : Mgr. Ingrid Vičanová a Zuzana Opatrná absolvovali
vzdelávanie: Aktivizujúce metódy vo výchove.
Vzdelávania poskytovalo MPC Banská Bystrica.

Priezvisko meno

Druh vzdelávania

Štádium vzdelávania

Mgr. Ingrid Vičanová

Funkčné

prebieha

Mgr. Ingrid Vičanová

Aktualizačné

ukončené september 2015

Zuzana Opatrná

Aktualizačné

ukončené október 2015

i) údaje aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
 V spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne sa každoročne v Centre
voľného času koná obvodné kolo súťaže prednesu povesti Šaliansky Maťko.
 V spolupráci s OR SAŠŠ sme sa podieľali na príprave a organizovaní športovej súťaže
v behu

Memoriál Márie Zavarskej na ktorom sa zúčastnilo celkovo 105 žiakov

a žiačok základných a stredných škôl okresu Brezno
 V spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici sme pripravili pre žiakov súťaž
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„Čo vieš o hviezdach“
 Realizácia výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí“ pre žiakov základných škôl spojená
s výstavou prác vo vestibule CVČ
 Vianočné a veľkonočné tvorivé dielne s keramikou pre deti z Gymnázia J.Chalupku
 V spolupráci s OR PZ Brezno sme organizovali súťaž z oblasti pravidiel cestnej
premávky Na bicykli bezpečne
 V spolupráci s plaveckým klubom Flipper sme sa podieľali na príprave plaveckých
pretekov pre deti,, O putovný pohár PK Flipper“
 propagačné inzeráty v tlači a na webovej stránke na spropagovanie letnej činnosti
a záujmovej činnosti

j) údaje o projektoch a súťažiach do ktorých je zariadenie zapojené
Policajt môj kamarát
Projekt zameraný na prevenciu kriminality detí a mládeže a znalosť cestnej premávky. CVČ
spolupracuje s PZ na tomto projekte už niekoľko rokov
Infovek, E Slovakia- CVČ je zapojené v týchto projektoch dlhodobo
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
Centrum voľného času sídli v budove , ktorá je situovaná v blízkosti centra mesta.
Materiálno-technické vybavenie centra je primerane dobré a vyhovujúce na
činnosť. CVČ vykonáva svoju činnost v budove na Školskej ulici ako aj v športoviskách
zriadených mestom.
V budove sú dve zrkadlové miestnosti v ktorých prebiehajú tanečné a športové činnosti.
Fitnes je dostatočne vybavené športovým náradím a náčiním využívajú ju hlavne športové
záujmové útvary. Pre záujmový útvar keramika je dobre vybavená keramická

dielňa

s kruhom a keramickou pecou. Na výučbu jazykov a na súťaže je priestranná spoločenská
učebňa vybavená interaktívnou tabuľou a projektorom ktorú sme nadobudli projektom
,, Aktivizujúce metódy vo výchove“. Vo vestibule sú stolnotenisové stoly ktoré využívajú
návštevníci zariadenia ako zónu voľného času.
V školskom roku 2014/2015 bol zakúpený učebný a didaktický materiál pre deti potrebný na
činnosť záujmových útvarov, materiál na športové aktivity detí a mládeže navštevujúcich
CVČ.
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V roku 2015 bola vykonaná
 revízia elektroinštalácie, zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov
 maľovanie dvoch miestností
 oprava vonkajšieho chodníka
V dvoch miestnostiach sa z dôvodu neustálej poruchovosti elektriky bola prevedená demontáž
a následná inštalácia svietidiel a elektroinštalácia.
Nedostatkom budovy bola zatekajúca strecha, ktorá sa vďaka zriaďovateľovi čiastočne
opravila. V budúcnosti je potrebné riešiť rekonštrukciu strechy ako aj dokončiť výmenu 9
plastových okien. Pretrváva však zlá situácia s vonkajšími priestormi budovy, je dosť
opotrebovaná, vonkajší plášť budovy je popraskaný a schátralý.
Nevýhodou pre návštevníkov CVČ je aj chýbajúci bezbariérový prístup .

m)

Údaje

o finančnom

a hmotnom

zabezpečení

výchovno-vzdelávacej

činnosti

zariadenia
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – viď. príloha č. 1.
n) Cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia na školský
rok 2014/2015 a vyhodnotenie jeho plnenia
Cieľom CVČ bolo rozširovanie a zvyšovanie úrovne záujmovej činnosti, skvalitňovanie
materiálu, podporovať u detí talent a aktívne využitie voľného času v príjemnom prostredí,
kvalita interných a externých zamestnancov.
Ciele sa nám podarilo naplniť kvalitnou ponukou vzdelávacích a záujmových aktivít najmä
v oblasti pohybovej športovej o ktorú je najväčší záujem ako aj v príležitostnej činnosti
predmetových súťaží a športových súťaží o čom ukazujú počty zúčastnených detí.
Pri organizovaní predmetových olympiád a športových súťaží výborne spolupracujeme so
základnými školami a základnou umeleckou školou v meste Brezno za čo im patrí moje
poďakovanie.
Aktívne prispievame k primárnej prevencii proti nežiaducim javom spoločnosti a svojou
prácou sa snažíme u detí a mládeže prispievať k aktívnemu využívaniu ich voľného času.
Podporujeme zdravý životný štýl čím sa znižuje riziko vzniku obezity u detí a formuje sa
návyk pravidelnosti športovania čo je veľmi dôležité pri súčasnom spôsobe života.
Podporujeme

profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov účasťou na kontinuálnom

vzdelávaní , účasťou PZ na projekte ,,Aktivizujúce metódy vo výchove“ sme získali
interaktívnu tabuľu a projektor.
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o) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Silné stránky

Slabé stránky

Kvalifikovanosť zamestnancov

Klesajúci počet detí

Odborná úroveň vedenia záujmových
útvarov

Slabá propagácia aktivít centra
navonok
Potrebná rekonštrukcia budovy
Priemerná IKT vybavenosť centra

Dobré materiálno-technické vybavenie
Záujem pedagógov vzdelávať sa
Dobrá klíma na hodinách
Všestranná ponuka činnosti
Dobré referencie zo strany rodičov

Nedostatočná ponuka činnosti pre
mládež
Nepravidelná dochádzka detí do centra
Nízky počet interných zamestnancov
Široký rozsah organizovania aktivít,
súťaží- zvyšuje sa únava pedagógov

Tímová spolupráca
Dobrá dopravná dostupnosť
Záujem mesta o aktivity centra
Príležitosti

Ohrozenia

Využívanie informačných technológií

Demografický pokles ubúdanie počtu
detí

Získavanie finančných prostriedkov z
projektov
Nové metódy a postupy vo vyučovaní

Vznik organizácií s podobným
zameraním

Orientácia na príležitostnú činnosť

Limitované finančné prostriedky v rámci

Atraktívny vzdelávací program

normatívneho financovania

Spolupráca s občianskymi združeniami

Zvyšovanie nákladov na prevádzku

Práca s deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia

Nepriaznivá ekonomická situácia v
rodinách
Zvyšujúca sa administratívna záťaž

Z analýz nám jednoznačne vyplynulo, že medzi naše silné stánky patrí ochota pracovať a
prijímať zmeny, kreativita.
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Materiálne vybavenie zariadenia predstavuje pomerne silnú stránku, čo je
výsledkom okrem iného aj podávania projektov na podporu činnosti zariadenia. Práca na
projektoch je slabou stránkou a v budúcnosti sa musí ešte zlepšiť. Aj keď v tejto oblasti
nachádzame podporu mesta je našou slabou stránkou naďalej nedostatok zdrojov.
Personálne obsadenie pedagogickými zamestnancami je ďalšou slabou stránkou
školského zariadenia. V tejto oblasti je nutná spolupráca s externými pracovníkmi, hlavne
trénermi a dobrovoľnými pracovníkmi z radov mladých ľudí, pretože počet stálych
zamestnancov

je pomerne nízky na pokrytie ponuky záujmových útvarov. Situáciu

zmierňuje fakt, že pracovníci pristupujú k svojim úlohám zodpovedne, sú zanietení a dokážu
sa prispôsobovať zmeneným požiadavkám a prioritám súčasnej mládeže.
S touto situáciu úzko súvisí aj demografický vývoj obyvateľstva. V súčasnosti
je veľmi výrazný pokles počtu narodených detí, čo spôsobuje nepriaznivá ekonomická
situácia mladých ľudí a konkrétne v meste Brezno je jeho príčinou hlavne vysoká
nezamestnanosť. Toto je vysoko rizikový faktor ovplyvňujúci existenciu školského
zariadenia.
Presunutie problematiky centier voľného času do originálnych kompetencií
samosprávy

spôsobuje nedostatočnú finančnú podporu centier v niektorých mestách.

Princípy štátnej politiky k deťom a mládeži sa tak dostávajú do rozporu v oblasti ich
financovania.
Aj napriek negatívnym vplyvom demografického rozvoja a ekonomickej reality
v regióne a meste Brezno určité šance – teda naše príležitosti sa javia v snahe detí a mládeže
rozvíjať svoje záujmy, stretávať sa s priateľmi, získavať nové informácie, dopĺňať si
vedomosti a zručnosti získané v škole, hľadať zdroj zábavy a oddychu a tiež v predstavách
rodičov o hodnotnom využívaní voľného času detí. Veľké množstvo rodičov víta aktivity
počas voľných dní prázdnin. ktoré vytvárajú aktívnu možnosť vyplnenia voľného času,
predchádzať nezdravému spôsobu prežívania voľných chvíľ, avšak pre nedostatočný počet
pedagogických zamestnancov nie je možné dostatočne pokryťdopyt verejnosti.
Preto je potrebné nasmerovať ciele tak, aby sme pri nich svoje silné stránky dostatočne
podporili a využili príležitosti.
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p) Ciele na školský rok 2015/2016


umožniť uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, záujmov, schopností , talentu
a charakteru a napomáhame ich sebarealizácii v bežnom živote



Poskytnúť široké spektrum vzdelávacích aktivít pre deti a mládež , ktoré im budú
poskytovať možnosť realizácie a oddychu



Stabilizovať počty detí v záujmových útvaroch



Posilniť a rozvíjať vzdelávaciu činnosť modernými metódami a formami práce



Využívať možnosti na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom nových
projektov



Vytvárať príjemnú klímu pre výchovno-vzdelávacie aktivity na podporu zdravého
životného štýlu a prevencie obezity.



Aktívne spolupracovať s rodičmi, so športovými klubmi a občianskymi združeniami, ktorí
sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami a prácou s deťmi a mládežou



Prezentovať činnosť centra na verejnosti, aktualizovať webovú stránku



Naďalej rozvíjať pracovno-technickú oblasť najmä keramiku, vytvoriť spoločné aktivity
rodičov a detí formou tematických tvorivých dielní

V Brezne dňa 7.10.2015

Mgr.Ingrid Vičanová
riaditeľka CVČ Brezno
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Príloha č. 1

Centrum voľného času , Školská 7, Brezno

ROZBOR HOSPODÁRENIA

ZA ROK 2014

Príjem finančných prostriedkov v roku 2014
Dotácia

Suma v €

1. 1. Originálne kompetencie
- bežné výdavky

88 900,08

2. Príspevky od rodičov
poplatky za záujmové útvary, letné tábory
3. Príjmy z prenájmu
4. Vzdelávacie poukazy
5. Iné finančné prostriedky:
dotácia z OÚ B. Bystrica–súťaže a olympiády

10 644,00
161,00
645,00
3 400,00

S P O LU

103 750,08

Výdavky v roku 2014
K bodu 1:Čerpanie bežných výdavkov v roku 2014 bolo nasledovne
Položka
610
620
630
v tom

642

631
632
633
634
635
637 v tom:
637001
637004
637014
637016
637012
637027

Rozpočtová skladba
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Cestovné
Energie
Všeobecný materiál
Dopravné
Údržba budov
Služby
Školenia
Všeobecné služby
Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Poplatky a odvody
Dohody
Transfery na nemocenské dávky

Spolu

Čerpanie v €
42 146,36
21 601,10
24 918,48
62,90
9 042,88
5 915,81
0
0
9 896,89
213,00
890,01
1 819,45
529,51
385,91
6 059,01
234,14
88 900,08
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K bodu 2, 3:
Finančné prostriedky poplatky za záujmové útvary, letné tábory, nájomné boli použité
nasledovne:

Položky

Čerpanie v €

Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru

6 640,12

Všeobecné služby, letné tábory, súťaže, školenia

4 164,88

Spolu:

10 805,00

K bodu 4:
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité nasledovne:
Položky

Čerpanie v €

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

645,00

Spolu:

645,00

K bodu 5:
Finančné prostriedky z OÚ B. Bystrica–súťaže a olympiády boli použité nasledovne:
Položky

Čerpanie v €

Odmeny a dohody pracovníkov

1 255,00

Poistné do ZP a SP

273,59

Súťaže

1871,41

Spolu:

3 400,00

V Brezne, 8. 10. 2015
Vypracovala: Anna Oceľová

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 12.10.2015
Mgr. Ingrid Vičanová
Riaditeľka CVČ
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Vyjadrenie rady CVČ:
Rada CVČ v Brezne, Školská 7, 97701 Brezno podľa § 4 ods.4 zákona č.596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
správu prerokovala a schválila. Správa je podľa vyjadrenia rady CVČ vypracovaná podľa § 2
ods.1 vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch škôl a školských zariadení správu prerokovala a schválila

Ing.Zdenka Aneštíková
predsedníčka Rady CVČ
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