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 2012/2013
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov

a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o 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.cvcbrezno.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- Ing. Zdenka Aneštíková
Členovia Rady CVČ
Dušan Sliačan- za rodičov Zuzana Opatrná, Anna Oceľová- za zamestnancov,
Mgr. Eva Skačanová, Ing. Vladimír Kvačkaj, MUDr. Erik Richter- delegovaní za
zriaďovateľa

b) Údaje o počte detí a mládeže v školskom zariadení
V školskom roku 2012/2013 sme sa venovali talentovaným deťom a mládeži,
v záujmových útvaroch, ktoré si deti vyberali podľa ich záujmu. Počet detí klesol z dôvodu
nestálosti záujmu a ukončeniu činnosti ZU strelecký.

 Počet detí prihlásených do záujmových útvarov k 15.9. 2012 bol 490
 Počet detí navštevujúcich CVČ k 30.6.2013 bol 467
 Počet záujmových útvarov k 15.9.2012 bol 42
 Počet záujmových útvarov k 30.6.2013 bol 41
Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa určoval na základe:
-

materiálneho vybavenia

-

priestorových podmienok

-

náročnosti krúžku

Prehľad záujmových útvarov:
Práca detí v záujmových útvaroch prebiehala jeden alebo dvakrát týždenne podľa plánu.
Názov záujmového útvaru
Angličtina Cookie and friends
Keramika-3 útvary
Elektrotechnický modelár
Plastový modelár
Rybársky
Plavecký 5 útvarov
Zumba
Spinning
Hip hop- 2 útvary
Strelecký-2 útvary
Gymnastika
Futbal-8 útvarov
Pohybová príprava
Horolezecký
Biatlon
Karate-2 útvary
Hokej- 8 útvarov
Batolárium-2 útvary
Počet vedúcich záujmových útvarov
Interní
3

Externí
21

Spolu
24

Centrum voľného času sa vo svojej činnosti zameriava nielen na pravidelnú
činnosť ale organizuje aj postupové súťaže, taktiež spolupracuje na podujatiach,
pripravovaných inými inštitúciami.
Centrum voľného času je poverené KŠÚ v Banskej Bystrici organizovať predmetové
olympiády , postupové súťaže a športové súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

V školskom roku 2012/2013 sme organizovali uvedené predmetové olympiády a súťaže:
 Technická olympiáda
 Na bicykli bezpečne
 Olympiáda zo slovenského jazyka
 Dejepisná olympiáda
 Matematická olympiáda
 Fyzikálna olympiáda
 Chemická olympiáda
 Biologická olympiáda
 Geografická olympiáda
 Pytagoriáda

 Olympiáda v nemeckom jazyku
 Olympiáda v anglickom jazyku
 Hviezdoslavov Kubín
 Slávik Slovenska
 Európa v škole
 Rozprávkové vretienko
Počty zúčastnených škôl okresu Brezno a počty detí zapojených do školských športových
súťaží v šk. roku 2011/2012
Stredné školy
Názov súťaže
Volejbal
Volejbal
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Stolný tenis
Floorbal
Floorbal
Futsal

Kolo
OK
OK
OK
OK
RK
OK
OK
OK
OK

Kategória
CH
D
CH
D
CH,D
CH
D
CH

Počet škôl
4
3
5
4
4
4
5
5
5

Počet žiakov
40
30
43
36
40
12
50
50
50

Základné školy
Názov súťaže
Futbal McDonald
Malý futbal Jednota
Malý futbal Jednota
Malý futbal šk.pohar
Malý futbal šk.pohár
Veľký futbal CocaCola
Veľký futbal CocaCola
Volejbal
Volejbal
Vybíjaná
Basketbal
Basketbal
Basketbal
Stolný tenis
Streľba
Gymnastika
Floorbal st.žiačky
Floorbal st.žiaci
Floorbal ml.žiačky
Floorbal ml.žiaci
Atletika

Kolo
OK
OK
OK
OK
OK
OK
RK
OK
OK
OK
OK
OK
RK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Ok

Kategória
CH+D
CH
D
CH
D
CH
CH
CH
D
D
CH
D
CH,D

CH,D

Počet škôl
6
10
4
6
5
6
2
3
2
8
3
3
2
7
5
2
5
6
2
4
6

Počet žiakov
60
100
40
60
50
80
28
20
18
90
30
30
20
40
13
10
50
60
20
40
99

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.
Počas letných prázdnin sme uskutočnili týždenný prímestský putovný tábor s počtom detí 36.
Spomínané aktivity tvoria príležitostnú činnosť Centra voľného času. Celkovo sa
v školskom roku 2012/2013 uskutočnilo 61 podujatí s počtom 1930 účastníkov.
Údaje o príležitostnej činnosti:
Príležitostná záujmová činnosť

SPOLU

v šk. roku 2012/2013
počet podujatí spolu

61

v tom pre účastníkov do 15 rokov

46

nad 15 rokov

15

počet účastníkov spolu

1930

v tom do 15 rokov
nad 15 rokov

1596
863

c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školského zariadenia
Počet zamestnancov CVČ
Pedagogickí kvalifikovaní
Nepedagogickí
3
2
V tabuľke je uvedený fyzický stav zamestnancov
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Počet externých zamestnancov: 21 externých vedúcich záujmových útvarov zamestnaných
na Dohodu o pracovnej činnosti.
d) údaje o 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 Hvezdárňou v Banskej Bystrici sme pripravili pre žiakov súťaž
„Čo vieš o hviezdach“
 Vianočné tvorivé dielne s keramikou
 propagačné inzeráty v tlači na spropagovanie letnej činnosti a záujmovej činnosti
e) 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
Žiaci navštevujúci záujmový útvar Rybársky sa v tomto školskom roku zúčastnili súťaže
„O putovný pohár predsedu MO SRZ Brezno „v kategórii družstiev v love rýb na udicu
kde získali 3. miesto.
f) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
Centrum voľného času sídli v budove , ktorá je situovaná v blízkosti centra mesta.
Priestorové riešenie:
Vestibul + chodby
Tanečná učebňa

270 m²
104 m²

Fitnes
104 m²
PC učebňa
52 m²
Výtvarná a keramická učebňa
52 m²
Boulderingová miestnosť
52 m²
Zborovňa
52 m²
Modelárska učebňa
20 m
Riaditeľňa
20 m²
Sklad
13 m²
Šatňa chlapci
10 m²
Šatňa dievčatá
13 m²
WC zamestnanci
10 m²
WC chlapci
10 m²
WC dievčatá
10 m²
Vo vestibule CVČ sa nachádzajú 2 stolnotenisové stoly a stôl na stolný futbal.
V školskom roku 2012/2013 bol zakúpený učebný a didaktický materiál, materiál na športové
aktivity detí a mládeže a
g) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – viď. príloha č. 1.
h) Cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia na školský
rok 2012/2013 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 ako aj v záujmovej činnosti širokou ponukou vzdelávacích
a záujmových aktivít ako aj v príležitostnej činnosti predmetových súťaží a športových súťaží
o čom ukazujú počty zúčastnených detí.
Veľký prínos pre rozvoj kreativity detí je keramický krúžok o ktorý je veľký záujem zo strany
detí aj rodičov.
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 športové aktivity čím sa znižuje riziko vzniku obezity u detí.

i) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení –
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
Príležitosti

Slabé
stránky
Ohrozenia

Široká ponuka záujmových aktivít, ktorá je
neustále rozširovaná a priebežne dopĺňaná
sponzori
VyužívanieProjekty,
IKT v práci
vychovávateľov
Činnosť
vyvíjať
nielen
v
priestoroch
CVČ, ale
Dobré materiálne a technické vybavenie
i v priestoroch, ktoré spĺňajú podmienky na
voľno časové
aktivity záujmové
Kvalitní pracovníci
zabezpečujúci
aktivity
Dobrá spolupráca so školami, občianskymi
združeniami a mestskými organizáciami

Nedostatok interných pedagogických
Zmena financovania
centierževoľného
zamestnancov
z čoho vyplýva
centrum
času
podľa trvalého
pobytučinnosť
detí
nemôže
poskytovať
príležitostnú
Záujmové
útvary
vznikajúce
na
v takej kvalite a rozsahu ako si to školách
kde
je záujmové vzdelávanie
vyžaduje
verejnosť.
poskytované bezplatne
Financovanie ktoré akceptuje iba
pravidelnú záujmovú činnosť
Nepriaznivá ekonomická situácia
v rodinách detí

j) Ciele na školský rok 2012/2013
 Pre deti a mládež pripravovať zaujímavé podujatia, ktoré im budú poskytovať







možnosť realizácie a oddychu.
Ponúknuť aktivity pre rodičov s deťmi.
Vytvárať podmienky pre výchovno-vzdelávacie aktivity na podporu zdravého
životného štýlu a prevencie obezity.
Podporovať tvorivosť detí, rozvíjať talent, poskytnúť im priestor na ich prezentáciu,
zúčastňovať sa na súťažiach, pripraviť výstavy ich prác
Dať priestor deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, a prispievať k ich
pozitívnym zážitkom
Spolupracovať s rodičmi, so športovými klubmi a občianskymi združeniami, ktorí sa
zaoberajú voľno časovými aktivitami a prácou s deťmi a mládežou
Prezentovať činnosť centra prostredníctvom webovej stránky, pravidelne aktualizovať
podujatia

 Zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov centra a tým prispieť k inovácii výchovnovzdelávacej činnosti

V Brezne dňa 11.10.2012

Príloha č. 1

Mgr.Ingrid Vičanová
riaditeľka CVČ Brezno

Centrum voľného času , Školská 7, Brezno
ROZBOR HOSPODÁRENIA

ZA ROK 2011

Príjem finančných prostriedkov v roku 2011
Dotácia
1. 1.Originálne kompetencie
2. Príspevky od rodičov
- poplatky za záujmové útvary/
3. Vzdelávacie poukazy
4. Iné finančné prostriedky:
- dotácia z KŠÚ–súťaže a olympiády
S P O LU

Suma (v celých €)
87 352
7 336
1 439
4 000
100 127

K bodu 2: Zápisné za záujmové útvary bolo použité nasledovne:
Položky

Čerpanie v celých €

Interiérové vybavenie
Prevádzkové prístroje
Služby, poplatky
Všeobecný materiál
Výpočtová a telekomunikačná technika
Všeobecné služby- software
Prepravné
SPOLU
K bodu 3: Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité nasledovne:
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
Materiálne zabezpečenie, všeobecné služby na
záujmových útvaroch
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
SPOLU
Čerpanie bežných výdavkov v roku 2011 bolo nasledovné
Položka
Rozpočtová skladba
610
Mzdy
620
Odvody
630
Tovary a služby
v tom 631
Cestovné
632
Energie
633
Všeobecný materiál
634
Dopravné
635
Údržba budov
637
Služby
v tom 637 027
Dohody
637 014
Stravovanie
637 016
Prídel do soc. fondu
637 012
Poplatky a odvody
637 004
Všeobecné služby
SPOLU

716
1 803
194
2 695
1 225
221
482
7 336
626
344
469
1 439

Čerpanie (v celých €)
38 308
15 393
33 651
21
11 483
5 258
0
80
16 809
12 279
2 619
505
408
998
87 352

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 12.10. 2012

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
predsedkyňa Rady CVČ

Schválené zriaďovateľom:

