Centrum voľného času, Francisciho 186, 981 01 Hnúšťa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2018/2019

Prerokované v pedagogickej rade dňa:

.................. 09. 09. 2019 ..................

Predložené v Rade CVČ na vyjadrenie dňa: ............ 23. 09. 2019 ..................
Schválené zriaďovateľom dňa: .................................. 10. 12. 2019 ..................

1. Základné identifikačné údaje
Názov: Centrum voľného času
Adresa: Francisciho 186, 981 01 Hnúšťa
Tel. číslo: 0905 280 564
E – mail: cvc.hnusta@gmail.com
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:
Ing. Jana Paučová – riaditeľka CVČ
Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školského zariadenia:
Od 6. 2. 2019 bola v zmysle platných právnych predpisov ustanovená nová Rada ŠZ. Mestské
zastupiteľstvo konštatovalo, že počet členov rady ŠZ je 7, v zložení 2 volení pedagogickí
zamestnanci, 2 volení zástupcovia rodičov a 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Od uvedeného
dátumu pracovala Rada ŠZ v zložení:
predsedníčka : Denisa Kamoďová
členovia: Zuzana Antalová, Mgr. Marian Petrok, Mgr. Martin Pliešovský, Ing. Michal Slatinský,
Mgr. Ľuboslava Turčanová, Janka Vinclavová

Pedagogická rada- pedagogickí zamestnanci školského zariadenia.
2. Údaje o počte detí a záujmových útvaroch v školskom zariadení:
Do 15. 9. 2018 sa do CVČ na pravidelnú záujmovú činnosť prihlásilo 276 záujemcov, z toho
niektorí do viacerých ZÚ. Celkovo bolo prijatých 311 žiadostí.. V priebehu školského roku sa počet
prihlásených a odhlásených členov menil a k 30. 06. 2019 pracovalo v jednotlivých záujmových
útvaroch 292 členov.
Pravidelná záujmová činnosť sa uskutočňovala do 6.11.2018 v 27 záujmových útvaroch a kluboch.
Od 6.11.2018 bol zrušený Tanečný ZÚ. K 7.11.2018 sa z zlúčili dva kickboxové ZÚ, takže k 30. 6.
2019 pracovalo v CVČ 25 ZÚ a klubov. ZÚ viedlo ku koncu školského roka 16 pedagogických
zamestnancov: 2 interní a 14 externých vedúcich záujmových útvarov (ďalej len ZÚ).
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Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti v školskom roku 2018/2019
P. č.

Názov záujmového útvaru

Meno vedúceho ZÚ

1

Futbal - mladšia prípravka

Mgr. Július Szöke

2

Futbal- staršia prípravka

Tomáš Nemec

3

Futbal- mladší žiaci

Ing. Michal Slatinský

4

Futbal - starší žiaci

Mgr. Lukáš Petrok

5

Futbal - dorastenci

Peter Bukovský

6

Volejbal prípravka

Miroslava Szokeová

7

Volejbal mladšie žiačky

Iveta Hrončeková

8

Volejbal staršie žiačky

Mgr. Štefan Majeský

9

Volejbal juniorky

Igor Pasiar

10

Kickbox LEON klub I

Jozef Vranec

11

Kickbox LEON klub II

Ondrej Pupala do 7.11.2018

12

FIT cvičenie pre deti

Mgr. Miroslava Antalová

13

Tanečný

Mgr. Lucia Zelinová, do 6.11.2018

14

Mažoretky

Mgr. Jana Verončíková

15

DFS ZRKADIELKO I

Martina Stejskalová

16

DFS ZRKADIELKO II

Martina Stejskalová

17

Kreatívne ruky

Denisa Kamoďová

18

Domáci maznáčikovia I

Denisa Kamoďová

19

Domáci maznáčikovia II

Denisa Kamoďová

20

Pets klub I

Ing. Jana Paučová

21

Pets klub II

Ing. Jana Paučová

22

RELAX klub

Ing. Jana Paučová

23

RELAXÁČIK

Denisa Kamoďová

24

Klub LIENKA

Denisa Kamoďová

25

Mladí novinári

Mgr. Jana Kožiaková

26

IT-čkári

Ing. Jana Paučová

27

Základy talianskeho jazyka

Mgr. Miroslava Antalová

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školského zariadenia (ďalej len ŠZ):
Pedagogickí zamestnanci v pracovnom pomere - dvaja, a to riaditeľka CVČ a na 0,5 úväzku
1 vychovávateľka

Pedagogickí

zamestnanci na dohodu –k septembru 2018 to bolo šestnásť externých
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vedúcich ZÚ, k 30. 6. 2019 štrnásť externých vedúcich záujmových útvarov CVČ, z toho päť
zamestnancov s pedagogickým vzdelaním.
Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov :
Riaditeľka CVČ spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania. Desať zamestnancov na dohodu spĺňalo
odbornú spôsobilosť, piati spĺňali pedagogickú spôsobilosť.

4. Aktivity a prezentácie zariadenia na verejnosti:
Propagáciu plánovaných aktivít realizovalo CVČ cez plagáty zverejnené na vývesných tabuliach
v meste, vo vývesnej skrinke MsKS, informačné letáky pre jednotlivcov, zverejnením na oficiálnej
webovej stránke mesta Hnúšťa a vo facebookovej skupine CVČ Hnúšťa. Výstupy zo
zrealizovaných aktivít publikovalo cez vyššie uvedené internetové kanály a v miestnej tlači.

4. 1. Úspechy jednotlivých záujmových útvarov v súťažiach a prezentácia na verejnosti:
Volejbalové ZÚ:
Účasť v súťažiach:
Mladšie žiačky štartovali v M SR oblasť Stred v 3-kovom volejbale ako družstvo A. Cieľom bolo
zapojiť dievčatá do dlhodobej súťaže a začať si zvykať na majstrovské stretnutia s osvojením si
volejbalovej hry na zmenšenej ploche s upravenými pravidlami.
Staršie žiačky štartovali v I. triede M SR oblasť Stred. Dievčatá zúčastnili 6 prípravných turnajov,
kde si vybojovali dve 2. miesta, jedno tretie miesto a jedno 4. miesto. V I.triede M SR oblasť Stred
skončili na 4.mieste a tým sa udržali v skupine.
Kadetky štartovali v I. triede M SR oblasť Stred ako kadetky hosťujúce za MVK Poltár. Cieľ, ktorý
bol stanovený pre túto sezónu v juniorskej kategórii sa presunul do kategórie kadetiek. Družstvo
skončilo 4. mieste v tabuľke a tiež sa udržalo v skupine. Dievčatá sa zúčastnili 4 prípravných
turnajov, tu si vybojovali jedno prvé a jedno tretie miesto.
Futbalové ZÚ:
Účasť v súťažiach:
Družstvo MŽ zúčastnilo troch turnajov turnajov: v Krupine, kde skončili na 6.mieste, v Jesenskom
na halovom turnaji Jesenské U 13 memoriál Júliusa Vargu, kde po dobrom výkone za účasti 4 družstiev skončilo družstvo na peknom 3. mieste a vo Fiľakove na halovom turnaji FTC U 13 . Družstvo
za účasti 6 družstiev skončilo po veľmi dobrých výkonoch znova na 3. mieste.
Družstvo MŽ zároveň reprezentuje futbalový klub Iskra Hnúšťa v II.lige MŽ U 13 skupina JUH,
kde v ročníku 2018/2019 za účasti 14 družstiev stredoslovenského kraja skončilo na 11.mieste
Starší žiaci sa tie zúčastňujú turnajov: vo Veľkom Krtíši, kde skončili na 6. mieste z 10 tímov. Zak
isto ako mladší žiaci v šk. roku 2018/2019 hrali II. ligu starších žiakov SsFZ Banská Bystrica. Po
výbornej jarnej časti sa chlapci z 10 miesta tabuľky prebojovali na 5. miesto tabuľky, keď v jarnej
časti boli najlepším mužstvom celej súťaže.
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Kickbox LEON klub:
Účasť v súťažiach:
V novembri 2018 sa v mestskej športovej hale v Hnúšti uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB, ktorého
sa zúčastnilo 70 pretekárov v 128 štartoch z 19 klubov Slovenska a 1 poľského klubu (UKS Evan
Nowy Sacz). Za nás súťažili nasledovní športovci :
Lulu Huang vo váhe do 37 kg v Lightcontacte skončila na 3. mieste
Juraj Hrivnák vo váhe do 63 kg v Lightcontacte a Kicklighte skončil na 2. mieste
Ján Radič vo váhe do 89 kg v Kicklighte skončil na 1. mieste
V marci 2019 sa konalo v Poprade 2.kolo Open ligy v kickboxe. Zúčastnilo sa ho 129 pretekárov
z 28 klubov za Slovenska a 2 klubov z Poľska. Juraj Hrivnák získal 1. miesto v kategórii nad 63 kg v
dvoch štýloch, Kicklight a Lightcontact.
V júni 2019 sa 5 členov zúčastnilo na Majstrovstvách Slovenska v kickboxe, ktoré sa pod záštitou
Slovenského zväzu kickboxu konali v Leviciach.
Najviac sa darilo Jurajovi Hrivnákovi, ktorý zápasil v kategóriách Lightcontact nad 63 kg a
Kicklight nad 63 kg. V obidvoch nenašiel premožiteľa a stal sa dvojnásobným majstrom Slovenska.
Ján Radič si v kategórii Kicklight do 94 kg vybojoval titul národného vicemajstra.

DFS ZRKADIELKO:
Vystúpenia členov krúžku na rôznych akciách v meste a okolí:
17. 09. 2018 – vystúpenie pre ZŠ JFR – medzinárodne stretnutie v rámci programu ERASMUS
23.11.2018 – Čarovná studnička
30.11.2018 – vystúpenie pre ORIFLAME akciu
05.12.2018 – Mikuláš v meste
14.12.2018 - Vianočné vystúpenie pre MsKS Hnúšťa
30.01.2019 – Fašiangy Tisovec
22.02.2019 – vystúpenie na vyhodnotení Najlepší športovec Gemer – Malohontu
05.03.2019 – fašiangový sprievod Hnúšťa
07.04.2019 – Vynášanie Marienky Striežovce
30.04.2019 – stavanie mája v Hnúšti
01.05.2019 – Krompeľfest v Hnúšti
12.05.2019 – Deň matiek v MsKS v Hnúšti
31.05.2019 – Dni mesta Hnúšťa
07.06.2019 – vystúpenie na akcii CVČ Náš deň
12.06.2019 – Deň otvorených dverí v MsKS
29.06.2019 – Klenovská Rontouka

4.2. Príležitostná záujmová činnosť:
PODUJATIE
September 2018 Získavanie detí do záujmových útvarov
Slivkové hody
Október 2018

Prírodovedná exkurzia Modrý Kameň - Gaštanové slávnosti
Deň otvorených dverí v minizoo-ŠZŠ Hnúšťa 1.a 2.roč.
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Deň otvorených dverí v minizoo-ŠZŠ Hnúšťa 1. a 3.roč.
Exkurzia na výstavu drobných zvierat Čerenčany
Deň otvorených dverí v minizoo ŠKD ZŠ Klok. 6 a 8 rokov
Deň otvorených dverí v minizoo MŠ NR- 5-6rokov
Deň otvorených dverí v minizoo ŠKD ZŠ Klok. 6 až 9 rokov
Pozdrav seniorom
November 2018

Deň otvorených dverí v minizoo MŠ NR- 2-4 roky
Deň otvorených dverí v minizoo MŠ Klokoč.- 5-6 rokov
Deň otvorených dverí v minizoo MŠ Klokoč.- 3-4 roky
RadaJoga - ŠZŠ Hnúšťa
Deň otvorených dverí v minizoo JFR 2.r.
UROBME SI RADOSŤ - vianočné tvorivé dielne

December 2018

Mikuláš v meste
Vianočné tvorivé dielne -ŠKD ZŠ Klokočova
Napečme si spoločne
Vianočná párty
Spoločná radosť – darčeky a pečivo pre osamelých seniorov

Január 2019

RaDa Yoga - ŠKD ZŠ Klokočova Hnúšťa
RaDa Yoga - ŠKD ZŠ JFR Hnúšťa
Čarovanie s nápadmi -lapače snov
Komiksový workshop - Zajace

Február 2019

DOD v minizoo - 4.ročník ZŠ JFR
Valentínka -tvorivé dielne
RaDa Yoga - ŠKD ZŠ JFR Hnúšťa
Pomáhame zvieratkám- ENVIRKO ZŠ JFR
RaDa Yoga pre deti - MŠ NR I
RaDa Yoga pre deti - MŠ NR II
Fin.gramotnosť - Osobný finančný plán - 7.ročník ZŠ JFR
Masky – tvorivé dielne

Marec 2019

RaDa yoga Hatha joga – SOŠ Hnúšťa
DOD v minizoo - 3.ročník ZŠ Klok.
U susedov - EKORELAX RS
Fin. gramotnosť - Kúpa mobilu- 8.ročník ZŠ JFR B
Fin. gramotnosť - Kúpa mobilu- 8.ročník ZŠ JFR - A
Fin. gramotnosť - Sporenie a míňanie - 6.ročník ZŠ JFR - B
Fin. gramotnosť - Sporenie a míňanie - 6.ročník ZŠ JFR -A
DOD v minizoo - 3.ročník ZŠ Klok.
Hýb sa! – pohybovo – zábavné odpoludnie

Apríl 2019

Fin. gramotnosť - Ja, moja rodina a peniaze - 5.A
Fin. gramotnosť - Ja, moja rodina a peniaze - 5.B
Veľkonočné tvorivé dielne
Deň Zeme

Máj 2019

KROMPEĽFEST
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RUŠŇOPARÁDA
DOD v minizoo - špeciálna ZŠ
PRE TEBA - tvorivé dielne ku Dňu matiek
Hýb sa! - Banská Bystrica
Deň otvorených dverí v minizoo a CVČ– ŠZŠ Klenovec
Jún 2019

Náš deň CVČ
Letiace šípy – súťaž v lukosteľbe
Turisticko – poznávacia exkurzia na Muránsku planinu
Deň otvorených dverí v minizoo – ZŠ Klokočova 2.roč.
Viva Italia
Výlet do prírody –Kyjatice

Celkovo bolo zorganizovaných 61 podujatí, počas ktorých sa do príležitostnej záujmovej činnosti
zapojilo 1428 detí do 15 rokov, mládež nad 15 rokov 123. Do niektorých podujatí sa zapojili aj
rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

4.3. Prázdninová činnosť:
Jesenné prázdniny:
V čase jesenných prázdnin riaditeľka CVČ zorganizovala dňa 31. 10. 2018 exkurziu vlakom do
zábavného centra SAFARI vo Zvolene a dňa 2. 11 .2018 jesenné tvorivé dielne jesenné variácie.
Vianočné prázdniny:
Činnosť vykonávali niektoré športové záujmové útvary, a to volejbalové a futbalové. Dňa 3. 1. 2019
CVČ zorganizovalo pre deti a rodičov spoločný výlet do psieho útulku Tuláčik v Brezne a na
Zbojská. Dňa 7. 1. 2019 sa v CVČ konalo podujatie Experimentátori, zamerané na zábavné
vedecké fyzikálne a chemické pokusy.
Jarné prázdniny:
Činnosť vykonávali športové záujmové útvary - volejbalové, futbalové a kickbox. Počas 2 jarných
prázdninových dní CVČ zorganizovalo nasledovné aktivity:
4. 3. 2019 – Mňamky – príprava jednoduchých a zdravých pokrmov
5. 3. 2019 – Vo svete hier – hranie doskových a iných spoločenských hier
5. 3. 2019 – účasť vo fašiangovom sprievode mesto mHnúšťa
Celkovo bolo zorganizovaných 7 prázdninových podujatí od septembra 2018 do júna 2019, do
ktorých sa zapojilo 117 detí do 15 rokov. Do niektorých podujatí sa zapojili aj rodičia a ostatní
rodinní príslušníci.
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Letné prázdniny:
Počas prázdninových mesiacov júl – august 2019 CVČ zorganizovalo dva 5-dňové tábory s dennou
dochádzkou. Riaditeľka CVČ vypracovala dva projekty na získanie dotácií z BBSK. Obidva boli
úspešné, na každý jeden dostalo mesto dotáciu 1800,-€ ;takže rodičia prispeli na jeden tábor sumou
10,-€. V júli, v dňoch 8.- 12. 7. 2019 sa konal tábor pod názvom Zážitky nás bavia I. 30 detí počas
tohto tábora malo rôzne aktivity v meste Hnúšťa, v Terra Permonia a banskom múzeu v Banskej
Štiavnici, zážitkový enviroprogram s OZ Príroda pre deti v Mojíne, zálesácke činnosti v Lesíku pri
Rimavských Zalužanoch a v Lesnom skanzene v Tisovci. Program bol mierne upravený kvôli
počasiu.
V auguste, v období 12.-16. 8. 2019 CVČ zrealizovalo, opäť pre 30 detí, druhý turnus tábora
s dennou dochádzkou Zážitky nás bavia II.. Účastníci tábora strávili 2 dni v Hnúšti a blízkom
okolí, 1 deň v Zveroparku v Revišti, 1 deň v psom útulku v Brezne a na Zbojskej a 1 deň pri koňoch
v Rimavskom Brezove. Kvôli nepriaznivému počasiu bol program 2 dní upravený a na aktivity sme
využili priestory CVČ a MsKS.
Na obidva tábory bolaveľmi dobrá spätná väzba od detí aj ich rodičov.

5. Údaje o projektoch do ktorých je zariadenie zapojené:
Centrum ako zariadenie bolo zapojené cez mesto Hnúšťa v projektoch ÚPSVaR SR: počas 6
mesiacov boli 2 osoby na dobrovoľníckych prácach a počas 4 mesiacov, cez projekt Cesta na trh
práce 2, pracovala v CVČ pomocná vychovávateľka.
Centrum voľného času podalo 2 projekty na získanie dotácií na letné tábory. Obidva projekty boli
finančne podporené BBSK celkovou sumou 3600,-€. Z prostriedkov bola hradená preprava, strava,
vstupenky, edukatívne pomôcky a spomienkové predmety pre účastníkov strvalým pobytom na
území BBSK.

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 sídli od septembra 2016 v prenajatých priestoroch na Francisciho 186, v budove Domu
služieb v Hnúšti, na 2 poschodí. Čo sa týka priestorového zabezpečenia, CVČ má v súčasnosti k
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dispozícii 5 miestností, ktoré sa využívajú nasledovne: miestnosť č. 16 – šatňa, miestnosť č. 17 –
v nej je zriadená minizoo, miestnosť č.18 – kancelária riaditeľky CVČ, miestnosť č. 19 – učebňa,
miestnosť č. 21 – spoločenská miestnosť.
Volejbalové ZU CVČ vykonávali svoju činnosť v mestskej športovej hale. Futbalové ZÚ CVČ
vykonávali činnosť na futbalovom štadióne , v neskorom jesennom období a v zimnom období v
telocvičniach ZŠ, ale aj v MŠH a v telocvični Gymnázia M. Hrebendu. Kickbox klub LEON
trénoval v mestskej športovej hale. ZÚ Mažoretky vykonávali činnosť v ZŠ J. F. Rimavského
Nábrežie Rimavy v budove 1. - 4. ročníka a v telocvični ZŠ. Pre ZÚ FIT cvičenie pre deti a pre
DFS Zrkadielko I a DFS Zrkadielko II poskytlo priestory MsKS v zrkadlovej sále, v prístavbe
MsKS. Krúžok Mladí novinári sa stretával v odbornej učebni slovenského jazyka a literatúry v SOŠ
v Hnúšti. Ostatné záujmové útvary pôsobili v priestoroch CVČ. V minizoo sa stretávali záujmové
útvary Pets klub I, Pets klub II, Domáci maznáčikovia I a Domáci maznáčikovia II, v učebni – ITčkári, Základy talianskeho jazyka III, Kreatívne ruky, v spoločenskej miestnosti RELAXÁČIK,
Táto najväčšia miestnosť sa

RELAX klub a Klub LIENKA.

využívala

aj na realizáciu

príležitostnej záujmovej činnosti.
Vykurovanie miestností v prenajatých priestoroch CVČ je centrálne. V zimnom období bolo
v miestnostiach č.16, č.17, č. 18 a č. 19 chladno.
WC sú osobitne zriadené pre členov CVČ a osobitne pre zamestnancov CVČ.
Pripojenie na internet využíva CVČ od poskytovateľa PMX net do všetkých miestností cez wifi
router umiestnený na chodbe a v učebni cez káblové prepojenie z optického kábla PMXnet.
Do učebne pribudla nová skriňa a skrinka na ukladanie pomôcok a materiálu. S pomocou
dobrovoľníkov bola zrekonštruovaná vtáčia voliéra v minizoo.

8. Vybavenie pomôckami a didaktickou technikou:
Pomôckami sú dobre vybavené

volejbalové, futbalové záujmové útvary a kickbox. V tomto

školskom roku si doplnil ďalšími pomôckami svoje vybavenie Kickbox LEON – nové papuče, lapy,
prilby, rukavice, chrániče. Tento ZÚ využíval aj 6 ks minitrampolíniek zakúpených v tomto
školskom roku.
Do ZÚ IT-čkári bol zakúpený tablet.
Do RELAX klubu sa postupne zakúpili rôzne doskové hry, ktoré využívali aj členovia iných ZÚ.
DFS si doplnil svoje vybavenie o čierne flaušové vesty a krojové krpce.
FIT cvičenie si rozšírilo športové potreby o overbally.
V minizoo sa postupne, podľa potreby, doplnili plastové boxy, domčeky pre zvieratká, napájačky
a iné drobné vybavenie potrebné pre život zvieratiek.
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Pre potreby výchovno – vzdelávacieho procesu CVČ využíva7 ks notebookov. Riaditeľka CVČ má
k dispozícii ďalší 1 nový notebook, ktorý využíva na kancelárske aj výučbové účely. Okrem toho
má k dispozícii 1 laserovú tlačiareň SAMSUNG a jednu darovanú tlačiareň HP Laser Jet. Ešte stále
je v evidencii notebook, predtým využívaný na administratívu. Je funkčný, ale pomalý, preto sa
v súčasnosti nevyužíva. V decembri 2018 bola zakúpená farebná laserová tlačiareň.

9. Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti zariadenia:
Finančné prostriedky prijaté od štátu za vzdelávacie poukazy boli vo výške 4 819,60 €. Finančné
prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli použité na financovanie činností

jednotlivých

záujmových útvarov, a to najmä na nákup materiálu, pomôcok, prepravu na súťaže a služby
súvisiace s činnosťou ZÚ.
Finančné prostriedky prijaté od zákonných zástupcov (členov) na čiastočnú úhradu nákladov
školského zariadenia boli vo výške 3 740,20 €. Dotácie od obcí pre členov, ktorí navštevujú CVČ
v Hnúšti boli k 31. 12. 2018 vo výške 1 691,67 €.

10. Ciele, ktoré si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia
a vyhodnotenie ich plnenia:
Zameranie centra a hlavné ciele sú vytýčené vo výchovnom programe centra s názvom " Svet patrí
nám".
Centrum sa ich snaží dosiahnuť plnením cieľov určených v koncepčnom zámere rozvoja ŠZ na roky
2019 -2020 a to v jednotlivých oblastiach nasledovne:
V oblasti spolupráce s inými subjektmi pokračuje vo funkčnej spolupráci s materskými školami,
základnými a strednými školami, špeciálnou základnou školou, športovými klubmi, mestským
kultúrnym strediskom, mestskou knižnicou, občianskymi združeniami Aténa, Horná Rimava,
Centrom pre deti a rodiny v Hnúšti ako aj s komisiou školstva, kultúry a športu pôsobiacou pri
mestskom zastupiteľstve, spolupracuje so seniormi združenými v Senior klube v Hnúšti. Funguje aj
spolupráca s CVČ Relax v Rimavskej Sobote, zúčastnili sme sa na spoločnom výlete do Modrého
Kameňa, výmeny vymieňali si skúsenosti, absolvovali exkurziu do Ekorelaxu. Počas pobytu
poľských detí v Hnúšti, mali tieto spoločný výlet do Banskej Štiavnice s účastníkmi letného tábora
CVČ.
Zatiaľ sme nerozbehli komunikáciu s psychológmi a poradenskými centrami s cieľom spoločne
realizovať vzdelávanie rodičov v oblasti výchovy detí formou prednášok a workshopov..
V školskom roku 2018/2019 interní zamestnanci CVČ školiacu, informačnú a poradenskú činnosť
IUVENTY. Absolvovali dve víkendové vzdelávania IUVENTY pod názvom Projekt je zmena. Jeho
výsledkom v spolupráci s 2 mladými ľuďmi do 17 rokov zo SOŠ v Hnúšti bolo podujatie KROM10

PEĽFEST, zorganizované v máji 2019. Zamestnanci CVČ ako dobrovoľníci sa už po druhý raz zapojili vytvorením stanovišťa do celomestskej akcie Hnúšťankovo počas Dní mesta Hnúšťa.
V oblasti rozvoja výchovno – vzdelávacieho procesu CVČ samostatne zrealizovalo prieskum zameraný na záujem o pôsobenie CVČ v meste, jeho ponuku ako aj na kvalitu činnosti ZÚ. O jeho výsledkoch
boli informovaní členovia Pedagogickej rady pri CVČ a členovia Rady CVČ. Je stále dopyt po pohybových ZÚ, ktorý však nevieme priestorovo zabezpečiť.
Pri organizovaní práce v ZÚ ako aj príležitostných činností sme mali na zreteli rozvoj komunikácie a
schopnosti tímovej práce. V zmysle toho sme volili pri práci aktivity, ktoré tieto atribúty spĺňali.
CVČ zabezpečilo

dopoludňajšie výukové programy pre kolektívy z materských a špeciálnych škôl

v Hnúšti a okolí v oblasti environmentálnej výchovy realizáciou Dní otvorených dverí v minizoo a tiež sa
so záujmom stretla v základných školách ponuka vzdelávacích aktivít z oblasti finančnej gramotnosti.
Pri práci so stredoškolskou mládežou sa nám nepodarilo hlbšie preniknúť svojimi aktivitami na Gymnázium Mateja Hrebendu. Na SOŠ v Hnúšti pracoval ZÚ Mladí novinári. Z hľadiska trávenia voľného
času ich ponuka CVČ fungovať v popoludňajších a večerných kluboch neoslovila, i keď niektorí študenti
sú členmi našich športových záujmových útvarov.

Do príležitostných podujatí sa už začali zapájať i rodičia, hlavne počas víkendových akcií.
Z inovatívnych foriem vzdelávania sme realizovali hlavne zážitkové učenie, napr. počas Dní otvorených
dverí v minizoo, Dňa Zeme v meste, akcii Viva Italia! a počas letného tábora s dennou dochádzkou.
Podporili sme verejnú prezentáciu ZÚ DFS ZRKADIELKO na rôznych regionálnych súťažiach a tradičných podujatiach v regióne. Príležitosť verejne sa prezentovať dostali ZÚ na akcii Náš deň CVČ,
ktorá sa konala 7. 6. 2019 na námestí pred poliklinikou v Hnúšti.
Tvorivých dielní sa zúčastňovali aj nečlenovia CVČ, i keď počet účastníkov je limitovaný.
V spolupráci s MAS MALOHONT sme naplánovali brigádu na Maginhrade ku Dňu Zeme, ale to sa nám
kvôli nepriaznivému počasiu nepodarilo zrealizovať.
Z dôvodu časovej vyťaženosti sme neorganizovali tematické víkendové pobyty pre cieľové skupiny.
V lete sme zorganizovali dva letné 5-dňové tábory s dennou dochádzkou.

Sústavne sme oslovovali stredoškolákov aj ostatných mladých ľudí o 30 rokov, aby ako dobrovoľníci pomohli pri organizovaní našich akcií, čo sa nám do značnej miery darilo.
V kontrolnej činnosti riaditeľka CVČ venovala, vychádzajúc zo svojho plánu kontrolnej činnosti, pozornosť organizácii a výkonu pravidelnej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej činnosti, so
zameraním na aktuálne a pravidelné vedenie záznamov o práci v záujmovom útvare s cieľom udržania
resp. zvýšenia kvality činnosti týchto útvarov.

V rámci personálneho zabezpečenia prevádzky CVČ sa riaditeľka usilovala zabezpečiť dobré podmienky pre činnosť pracovníkov CVČ a zároveň pre zvýšenie ich motivácie. Od januára 2019 došlo
k 10% navýšeniu odmeny za prácu vedúceho ZÚ. Podarilo sa jej nájsť niekoľko mladých dobrovoľníkov pre prácu s deťmi. V budúcnosti musíme venovať väčšiu pozornosť zabezpečeniu odbornej spôsobi-
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losti u externých vedúcich ZÚ. Realitou však je, že v našom meste stále klesá počet ľudí ochotných venovať sa práci v ZÚ.

V materiálno-technickej oblasti, pre činnosť niekoľkých ZÚ má CVČ v nájme vhodné priestory.
Formu výpožičky priestorov využívalo pre činnosť pravidelných záujmových útvarov či organizovanie podujatí vždy s ohľadom na bezpečnosť účastníkov aktivít.
V oblasti propagácie činnosti CVČ sa jeho vedenie usilovalo markantnejšie propagovať existenciu,
ponuky činností a aktivity CVČ prostredníctvom digitálnych médií. Nevytvorilo si vlastnú web
stránku CVČ, pretože je to časovo náročné. Má však svoju sekciu na stránke mesta Hnúšťa, na
sociálnej sieti propaguje svoju činnosť vo facebookovej skupine. Prostredníctvom nich zabezpečovalo pravidelnú informovanosť o aktualitách, krúžkovej činnosti, podujatiach CVČ. Na webe zverejňovalo dôležité dokumenty, tlačivá na stiahnutie. Zamestnanci CVČ veľmi často využívali osobný kontakt s rodičmi na mapovanie ich očakávaní od centra, prizývanie ich ako účastníkov alebo
dobrovoľníkov pri organizovaní akcií centra. Články o činnosti CVČ publikovalo aj v miestnej tlači,
aby boli informovaní aj ľudia, ktorí IT nevyužívajú. Vedenie CVČ využívalo moderné elektronické
spôsoby komunikácie prostredníctvom mobilných operátorov, mailov, facebookovej skupiny na
zefektívnenie komunikácie s klientmi centra, ich zákonnými zástupcami i so zamestnancami.

11. Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky:
Dobrá atmosféra počas činnosti ZÚ, dobré vzťahy medzi vedúcimi ZÚ a ich členmi. Vyplynulo to
i z prieskumu, ktorý realizovalo vedenie CVČ v marci 2019, kde členovia CVČ veľmi pozitívne
hodnotili vedúcich ZÚ a aj vďaka tomu plánujú v záujmovej činnosti pokračovať v budúcom
školskom roku.
Dobré personálne obsadenie na pozíciách interných aj externých vedúcich záujmových útvarov.
Dobré materiálne vybavenie pre športové záujmové útvary.
Dobré až výborné výsledky v športových súťažiach ( futbalové ZÚ, volejbalové ZÚ, Kickbox),
CVČ má veľmi dobrú spoluprácu s inými subjektmi v meste a regióne. Pri organizácii
príležitostných činností úzko spolupracovalo s MsKS v Hnúšti, so Senior klubom, s detským
domovom Škovránok, so základnými a materskými školami v Hnúšti, so Špeciálnou základnou
školou v Hnúšti, so SOŠ v Hnúšti. CVČ v Hnúšti spolupracuje s CVČ RELAX v Rimavskej
Sobote

12. Oblasti, v ktorých má školské zariadenie nedostatky:
a) nedostatok priestorov pre vykonávanie pohybových záujmových činností
b) problém získať nových externých vedúcich s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou,
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13. Návrhy a opatrenia na zlepšenie úrovne výchovno-vzdelávacej práce školského
zariadenia
a) doplňovať materiálno – technické vybavenie CVČ atraktívnymi edukatívnymi pomôckami,
b) zabezpečiť vzdelávanie externých vedúcich na získanie odbornej spôsobilosti,
c) hľadať nových vedúcich ZÚ s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou ochotných pracovať
v CVČ v daných podmienkach,
d) vo výchovno – vzdelávacej činnosti aktívne využívať moderné participatívne vyučovacie
metódy a facilitatívne vedenie skupiny podporujúce rozvoj myslenia a kreativity

V Hnúšti dňa, 4. 9. 2019

Ing. Jana Paučová
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