Centrum voľného času, Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach
v školskom roku 2015/2016

1. Základné identifikačné údaje
Názov: Centrum voľného času
Adresa: Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
Tel. číslo: 047/542 22 06
E – mail: cvc.hnusta@centrum.sk
Zriaďovateľ: Mesto Hnúšťa, ul. Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
CVČ v Hnúšti je bez právnej subjektivity.
Štatutárnym orgánom je primátor mesta Hnúšťa.
Vedúci zamestnanci školského zariadenia:
PaedDr. Eva Ulická - vedúca CVČ v.z.
Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školského zariadenia:
Od 15. 2. 2015 bola v zmysle platných právnych predpisov ustanovená nová
školská rada, a to v zložení: predseda rady: Mgr. Štefan Rebo
členovia rady:

Hilda Ginisová
Mgr. Marián Petrok
PhDr. Roman Lebeda
Mgr. Miroslav Hronec

Pedagogická rada- pedagogickí zamestnanci školského zariadenia.
2. Údaje o počte detí a záujmových útvaroch v školskom zariadení:
Do 15. 9. 2015 bolo do CVČ prijatých 267 záujemcov na pravidelnú záujmovú
činnosť. Od 15.09.2015 sa počet členov zvýšil na 286. V priebehu škol. roku sa počet
prihlásených menil a k 30. 06. 2015 pracovalo v jednotlivých záujmových útvaroch 265
členov.
Pravidelná záujmová činnosť sa uskutočňovala v devätnástich záujmových
útvaroch a kluboch , a to pod vedením jedného interného a šestnástich externých
vedúcich záujmových útvarov (ďalej len ZÚ).

Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 2015/2016
P. č.

Názov záujmového
útvaru

Meno vedúceho ZÚ

1

Tvorivé dielne

PaedDr. Eva Ulická

2

Mažoretky

3

Počítače

PaedDr. Eva Ulická

4

Loptovo – pohybové hry

Mgr. Miroslava Antalová

5

Bedminton

Mgr. Štefan Rebo

6

Hevi klub

Mgr. Ľubica Nirházová

7

DFS Zrkadielko

Martina Stejskalová (Ing. Michaela Hroncová)

8

Kick Box Leon

Jozef Vranec

9

Počítačový II.

PaedDr. Eva Ulická (od 1. 9. Do 15. 11. 2015)

10

Futbal - starší žiaci

Lukáš Petrok

11

Volejbal prípravka

Stanislav Tomčík

12

Volejbal mladšie žiačky

Miroslava Szokeová

13

Volejbal staršie žiačky

Adriana Beregiová

14

Volejbal juniorky

Iveta Hrončeková

15

Volejbal kadetky

Pavel Polčáni

16

Futbal - mladšia prípravka

Adrián Geňa

17

Futbal - dorastenci

Miroslav Šagúl

18

Futbal- staršia prípravka

Miloš Beňuš

19

Futbal- mladší žiaci

Ing. Michal Slatinský

Mgr. Jana Verončíková

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školského zariadenia (ďalej len ŠZ):
Pedagogickí zamestnanci v pracovnom pomere jeden, a to vedúca CVČv.z.

Pedagogickí zamestnanci na dohodu šestnásť a to vedúci záujmových útvarov CVČ a 1 správca počítačovej učebne Mgr.
Miroslav Hronec. 4 zamestnanci boli s pedagogickým vzdelaním.
Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov :
Vedúca CVČ spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania, okrem prvej atestácie, ktorú
vykonala dodatočne 12. 12. 2016 záverečnou atestačnou skúškou.
Zamestnanci na dohodu, okrem dvoch, spĺňali odbornú spôsobilosť, štyria
spĺňali aj pedagogickú spôsobilosť. (1 dôchodca, 1 študent).

4. Aktivity a prezentácie zariadenia na verejnosti:
Uskutočňované aktivity prezentovalo centrum plagátmi a prostredníctvom internetu na
oficiálnej webovej stránke mesta Hnúšťa. Uskutočnené akcie boli potom zverejnené tiež na
spomínanej stránke.

4. 1. Úspechy jednotlivých záujmových útvarov v súťažiach a
prezentácia na verejnosti:
Bedmintonové ZÚ:
V druhej polovici sezóny sa členovia krúžku zúčastňovali na A – turnajoch, B – turnajoch,
oblastných majstrovstiev skupiny – VÝCHOD, Majstrovstiev SR. Najlepšie výsledky dosiahli v
štvorhre chlapcov, kde Markus Talaj obsadil 3. – 4. miesto v Oblastných majstrovstvách, Hanes,
Voločšuk v štvorhre získali 3. – 4. miesto, z dievčat
Zdenka Slatinská obsadila 2. miesto v dvojhre a 1. miesto v štvorhre. Martin Vrbinský získal 3. – 4.
miesto v štvorhre. Obsadili ešte 5. 7.,8.,9. a 15 miesta Na MsSR U – 13 v dvojhre chlapcov Andrej
Vološčuk obsadil 9. a 16. miesto, Jozef Trnavský – 9. -16. miesto , Vološčuk s Hanesom obsadili 5.
– 8. miesto v štvorhre. MsSR U – 15 dievčatá – dvojhra : Z. Slatinská získala 5. – 8. miesto a v
štvorhre Slatinská, Bálintová obsadili 3. – 4. miesto.

Futbalové ZÚ:
Mladšia prípravka – Staršia prípravka - zúčastňujú sa jednorazových turnajov, hrali prípravné
zápasy a súťaží sa nezúčastňovali.
Mladší žiaci – tvoria dvojičkovú súťaž so staršími žiakmi, ktorí hrajú
II. ligu skupiny JUH. V decembri v turnaji mladších žiakov sa z 8 mužstiev umiestnili A – na III.
mieste a B – na VII. mieste. Vo februári sa umiestnili na II. mieste vo futbalovom turnaji vo
Fiľakove (zo 6. mužstiev).

Dorastenci – odohrali niekoľko majstrovských zápasov a umiestnili sa na 1. mieste v IV.
Lige JUH
Volejbalové ZÚ:
Prípravka nebola prihlásená do žiadnej súťaže.
Mladšie žiačky – hrajú trojkový a štvorkový volejbal oblastného kola
Staršie žiačky - hrali oblastné majstrovstvá II. triedu, kde sa umiestnili na 1. mieste
a postupujú do 1. triedy.
Juniorky súťažili v I. lige VÝCHOD a skončili na 8. mieste.
Kadetky – hrali II. triedu oblastné kolo STRED, kde skončili na 3. mieste. V máji hrali II. časť
baráže, ktorou si zaistili postup do 1. Triedy.
Kick – box – Členovia tohto ZÚ dosiahli tiež veľmi pekné úspechy.
Slovenský pohár v Prešove (30.1. 2016) – Ján Krnáč – 2. Miesto (84 kg)
Maroš Ďurás –3. miesto (63 kg)
Branislav Skaloš – 3. miesto (91 kg)
Medzinárodná súťaž SLOVAK OPEN – (21.2.2016) Banská Bystrica – Maroš Ďurás – 3. miesto,
Milan Kuča – 2. miesto.
HANUMAN CAP – Bratislava – Matej Kocka – 2. miesto (75 kg)
Liga v THAIBOXE v B.B – Zuzana Ladiková – 1. miesto (12. 3. 2016)

II. kolo Slovenského pohára v Michalovciach – Timotej Kožiak – 3. miesto
Ladislav Vildov Bálint – 2.miesto, Michaela Volgyiová – 3. miesto, Rebeka Dovalová – 3. miesto.
Členovia tohto ZÚ sa v júni zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v Košiciach, odkiaľ si priniesli
pekné umiestnenia – L. Bálint – 2. miesto, M. Volgyiová – 2. miesto, R. Dovalová – 3. miesto, M.
Ďurás – 2. miesto a Milan Kuča sa stal Majstrom Slovenska.

ZÚ Mažoretky:
Mažoretky vystupovali s nacvičeným programom na vianočnom programe v Ms KS v Hnúšti.
DFS Zrkadielko : Deti z tohto ZÚ vystupovali pri príležitosti. 30. výročia založenia súboru Sinec,
v októbri sa pekným programom poďakovali našim dôchodcom pri príležitosti ich sviatku, na
vianočných trhoch vystúpili s programom Lucia, ktorým priblížili občanom nášho mesta tradície
svätej Lucie. V období FAŠIANGOV nám detičky zaspievali a zavinšovali v pekných maskách.

4.2. Príležitostná záujmová činnosť:
PODUJATIE
Získavanie detí do záujmových útvarov
Október

Relaxačné a jogové cvičenia – so žiakmi 1. ročníka ZŠ Klokočova
(21 žiakov)
2. 10.

November

-Majte vietor vo vlasoch a šarkany v oblakoch (súťaže, jesenné hádanky,
pesničky, básničky, výstava zhotovených šarkanov, šarkaniáda, vyhodnotenie
najveselšieho šarkana)
(160 žiakov z dvoch ZŠ, 7 vychovávateliek) 7. 11.
- Rozprávky nášho regiónu, tvorba P. Dobšinského a iných regionálnych
autorov rozprávok (IV. A, IV. B trieda ZŠ Klokočova – 27 žiakov)
25. 11.
-Návrat do Gaštankova – (znaky jesene, využitie jesenných plodov, výstavka
výrobkov v MsK v Hnúšti, čítanie, hádanky, vyhodnotenie súťaže) 132 žiakov
z ŠK z obidvoch škôl , 9 vychovávateliek
10. 11.

December

-Mikuláš v meste – Privítanie Mikuláša pesničkou a básňami (12 žiakov)
6. 12.
-Od Lucie do Vianoc – pásmo o tradíciách stridžích dní.
(v ZŠ Klokočova od 1. po 9. ročník, vystupovalo 6 žiakov)
-Vianočné trhy – otvorenie trhov na námestí – pesničky, básničky
(9 žiakov)

Júl

Hry v klubovni CVČ
(5 žiakov)

4. 12.
14.12.
16. 12.

17. 7. – 21. 7. 2016

4.3. Prázdninová činnosť:
Vianočné prázdniny:
Činnosť vykonávali niektoré záujmové útvary, a to najmä volejbalové, futbalové a
bedmintonové. V CVČ sa aktivity neuskutočnili, nakoľko vedúca CVČ čerpala dovolenku a v
priestoroch CVĆ sa nekúrilo, lebo žiaci zo ZŠ Nábrežie Rimavy neboli v škole.
Jarné prázdniny: Činnosť vykonávali záujmové útvary - volejbalové, futbalové a
bedmintonové.
V júli boli v klubovni CVČ od 17. 7 do 21. 7. 2016 pripravené pre deti rôzne aktivity, ale prišlo ich
málo 19. 7. prišli len dve deti 21. 7. traja chlapci. Bolo to ovplyvnené možno tým, že v tom čase
bol v ZŚ Nábrežie Rimavy letný tábor.

5. Údaje o projektoch do ktorých je zariadenie zapojené:
Centrum, ako celé zariadenie, nebolo zapojené do projektov, ale jednotlivé záujmové útvary
uskutočňovali svoje vlastné menšie alebo väčšie projekty.

6. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou v
zariadení:
V sledovanom období nebola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI v CVČ
v Hnúšti.

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky zariadenia:
CVČ v Hnúšti sídlila v dvoch budovách ZŠ J. F. Rimavského na Nábreží Rimavy, čo
činnosť centra značne limituje, a to aj z dôvodu odlišného režimu a prevádzky oboch zariadení. Aby
centrum mohlo vykonávať svoju činnosť bez týchto obmedzení, bolo by vhodné, aby malo centrum
osobitnú budovu.
Z hľadiska priestorového zabezpečenia mala k dispozícii tri miestnosti, z toho najmenšia sa
používa ako počítačová miestnosť a nachádza sa v budove 1. - 4. ročníkov ZŠ J. F. Rimavského.
V tejto miestnosti došlo počas júla 2015 k výmene starého rozpadnutého okna za nové. Miestnosť
by bolo potrebné vybaviť signalizačným bezpečnostným zariadením.
Ďalšie dve miestnosti boli v hlavnej budove ZŠ, z toho menšia sa používala ako
kancelária. Väčšia miestnosť sa používala na realizáciu príležitostnej a pravidelnej záujmovej
činnosti. V miestnostiach by bolo potrebné zrenovovať podlahy.
Vykurovanie miestností je centrálne. Vykurovanie kancelárie a klubovne nie je dostatočné,
počas vykurovacieho obdobia teplota v miestnosti nedosahuje prevádzkových hodnôt.
Šatne a WC boli spoločné so ZŠ.
Volejbalové ZU CVČ vykonávali svoju činnosť v mestskej športovej hale. Futbalové ZÚ
CVČ vykonávali činnosť na futbalovom štadióne a v neskorom jesennom období a v zimnom
období v telocvičniach ZŠ, ale aj v MŠH a v telocvični Gymnázia M. Hrebendu. ZÚ Mažoretky
vykonával činnosť v ZŠ Nábrežie Rimavy v budove 1. -4. ročníkov. Kick Box trénoval v športovej
hale.
DFS Zrkadielko mával nácviky v zrkadlovej sále MsKS v Hnúšti v prístavbe.

8 .Vybavenie pomôckami a didaktickou technikou:
Pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu má centrum v bezodplatnom prenájme šesť
počítačov, tlačiareň a skener. Tieto počítače sú už staršie, ešte z prvej dodávky projektu Infovek, sú
veľmi pomalé, je u nich vysoká poruchovosť a jeden z počítačov je pokazený a jeho oprava je
nerentabilná. Bolo by potrebné zakúpiť viac a modernejších počítačov pre počítačové ZÚ.
Pre kancelárske potreby má centrum k dispozícii notebook, tlačiareň a kopírovací prístroj.
Notebook už nevyhovuje potrebám, je veľmi pomalý a poruchový, je potrebné zakúpiť nový
počítač. Taktiež prístup k internetu je veľmi zlý, pretože kancelária CVČ nemá vlastný internet a
využíva iba pripojenie k internetu ZŠ J. F. Rimavského. Internetový signál v kancelárii je slabý a
veľmi často žiadny.
Pomôckami sú dobre vybavené volejbalové, futbalové, bedmintonové záujmové útvary a
mažoretky. Problémom je, že tieto pomôcky sú uložené mimo priestorov CVČ, a to v priestoroch,
kde tieto krúžky vykonávajú svoju činnosť. Je potrebné, aby za menované krúžky mesto písomne
ustanovilo hmotne zodpovedné osoby za daný inventár, a to vedúcich ZÚ, ktorí s týmto
inventárom pracujú. Hmotnú zodpovednosť je potrebné ustanoviť aj pre všetkých vedúcich
záujmových útvarov, a to za vyberanie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činnosti centra od
členov centra.

9. Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti zariadenia:
9.1. Finančné prostriedky prijaté od štátu za vzdelávacie poukazy boli vo výške
3 516 €. Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na financovanie činností
jednotlivých záujmových útvarov, a to najmä na nákup materiálu, pomôcok, prepravu na súťaže a
mzdy vedúcich záujmových útvarov.
9.2. Finančné prostriedky prijaté od zákonných zástupcov (členov) na čiastočnú úhradu nákladov
školského zariadenia boli vo výške 2 097,20 €.
9.3. Dotácie od obcí pre členov, ktorí navštevujú CVČ v Hnúšti bolo k 31. 12. 2015 - 873, 24 eur.

10. Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia a
vyhodnotenie jeho plnenia:
1. Zameranie centra a hlavné ciele vytýčené vo výchovnom programe centra
s názvom " S nami nie si sám".
1. Utvárať podmienky pre rozvoj aktívneho občianstva a informačnej gramotnosti členov.
2. Rozvíjať a kultivovať osobnosť a starať sa o zdravie a životné prostredie.
3. Osvojiť si a posilňovať úctu ku ľudským právam a všeľudským etickým hodnotám, viesť k
slobode, zodpovednosti a prosociálnemu správaniu.
4. Podporovať rozvoj záujmov a schopností.
5. Rozvíjať kompetencie potrebné pre život, a to:
- celoživotného vzdelávania,
- komunikačné,
- sociálne a osobnostné,
- pracovné,
- občianske,
- kultúrne,
a to na úrovni individuálnych osobnostných možností členov a dĺžky trvania ich dochádzky do
centra.

