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Príloha č. 1 k Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Komenského 6

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu sprav
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení, Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej
prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra
príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného
roka. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke
školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra.
B) Zdôvodnenie novej úpravy:

nie
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiaden
D) Dopad na personálne náklady:

nie
E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie
F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie
G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie
H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

Odporúča schváliť
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie:
Predloženú Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-
vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok
2016/2017.

II. schvaľuje:
Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej
činnosti   a dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2016/2017.



Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský

rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z

§ 2 ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školského zariadenia Centrum voľného času
Adresa zariadenia Ul.Komenského 6, Spišské Vlachy
Telefón 0911 866 032
E – mail cvc@spisskevlachy.sk
www stránka spisskevlachy.sk/cvc
Zriaďovateľ Mesto Spišské Vlachy

Vedúci zamestnanci centra voľného času

Priezvisko a meno Telefón Služ.mobil e-mail
riaditeľka Mgr. Mária Suchá 0911537309 0911866032 cvc@spisskevlachy.sk

Rada centra voľného času

Rada centra voľného času je vytvorená v súlade so zákonom č. 596/2002 Z.z. o štátnej správe
a školskej samospráve.

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda
pedagogický zamestnanec
zástupca rodičov
zástupcovia zriaďovateľa Ing.Juraj Jánošík

Pavol Kičin

§ 2 ods. 1 b

Údaje o počte detí

Počet členov centra voľného času:

- k 15.9. 2016 – 127 detí
- k 1.2.2017 – 160 detí

Počet záujmových útvarov: 12



Údaje o školskom zariadení

V centre voľného času pracovalo 12 záujmových útvarov s počtom detí 160, ktorým bolo
poskytnutých 60 a viac hodín záujmovej činnosti.

Oblasť Záujmový útvar Počet
členov

Telesno - športová Futbal 1A 26
Futbal 1B 25
Basketbal I. (1. stupeň) 11
Basketbal II. (2. stupeň) 17
Stolný tenis 14

Esteticko - výchovná DFS Radosť 33
Turisticko - branná Lukostreľba 16

Hasičský krúžok 11
Jazdectvo 17

Spoločenskovedá Šachový krúžok 8
Prírodno - environmentálna Klub mladých rybárov 9

Kynologický krúžok 9

§ 2 ods. 1g

Zamestnanci

Prac. pomer Počet. ped. prac. Počet .neped.
prac.

Počet úväzkov
ped. zam.

Počet úväzkov
neped. zam.

TPP 1 37,5hod.týždenne
Znížený prac.
úväzok 1 11,25 hod. týždenne

Na dohodu 2 12 max.10 hod. týž. max.10 hod. týž.

§ 2 ods. 1i

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Centrum voľného času sa aktívne zapája a organizuje v spolupráci s mestom akcie
kultúrneho a športového charakteru. Vďaka tomu sa do mesta vrátil Mikuláš, Vlašské
Vianočné dni,  Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, a rôzne stolnotenisové a futbalové turnaje....
a verejnosť sa môže zoznámiť s aktivitami centra a náplňou niektorých záujmových útvarov,
ktoré sa na podujatiach prezentujú formou predstavení alebo súťaží.

Prezentácia CVČ a jeho činnosti sú hlavne prostredníctvom krúžkov, aktivít, kurzov,
táborov a podujatí rôzneho charakteru počas celého roka.

Deti v rámci jednotlivých záujmových útvarov sa zúčastňujú rôznych podujatí
a súťaží...

Napríklad:

LUKOSTREĽBA

- Kežmarská halová
- Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe Banská Bysrtrica



- 3D lukostreľba v Rimavskej Sobote
- Pohár Košického kraja
- Terčová súťaž v Liptovskom Mikuláši

DFS RADOSŤ
- Vystúpenia pre jubilantov a dôchodcov
- Vystúpenie pre Jednotu dôchodcov
- Mikuláš
- Vianoce na ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy
- Vianoce KD Sp. Vlachy organizované spišským osvetovým strediskom
- Vianoce s dychovkou
- Oceňovanie športovcov Spiša
- Regionálna prehliadka detského folklóru v Smižanoch „Na tej luke, na želenej
- Deň matiek
- Krajská súťažná prehliadky detského folklóru v Buzici (strieborné pásmo)
- SFS Spišský salaš, vystúpenie v dvoch blokoch: Naši najlepší a Tichá krása

FUTBALOVÁ AKADÉMIA CVČ

Futbalové zápasy a turnaje sa uskutočňovali najmä v sobotu.
Počet turnajov podľa vekových skupín:
1. skupina – U7,8 absolvovala 24 turnajov
2. skupina – U9,10 absolvovala  28 turnajov
3. skupina – U11,12 absolvovala 15 turnajov

Turnaje sa konali so súpermi z okolia: Levoča, Harichovce, Smižany, Spišské Podhradie,
Spišská Nová ves, Krompachy.
Deti sa zúčastnili zápasov aj v Ružbachoch, Kraľovanoch, Bratislave a dokonca aj
v Poľsku v meste Tymbark.

HASIČSKÝ KRÚŽOK

- Súťaž MH Danišovce
- O pohár prezidenta DPO
- Okresná súťaž MH (Spišská Nová Ves)
- Deň otvorených dverí

Na komunikáciu a prezentáciu slúži aj vývesná tabuľa umiestnená pri kancelárii CVČ.
Samozrejmosťou v dnešnej dobe je aj webová stránka: www.spisskevlachy.sk/cvc, facebook.

V tomto školskom roku sa nám podarilo po niekoľkých rokoch úspešne rozbehnúť letný
tábor s bohatým programom počas letných prázdnin, ako aj klubovú činnosť so zaujímavým
programom a podujatiami pre deti ktorejkoľvek školy v priestoroch Základnej školy, Ul.
Komenského 6, Spišské Vlachy zväčša pre deti 2. stupňa.

Akcie, ktoré sme pripravili v tomto školskom roku sami, alebo v spolupráci
s mestom a inými organizáciami:



- Gaštanko 2016
- Výtvarná súťaž – Kytica pani jesene
- jesenné prázdniny – šarkaniáda a športovanie s animátormi
- tvorivá dielňa „Strašidielkovo“ a tvorivá dielňa „Jesenný veniec“
- basketbalový turnaj a jazda na motokárach vo Svite
- návšteva detského sveta v Hozelci
- vianočná výstavka „Hlas Vianoc“
- stretnutie s Mikulášom 2016
- perníkovo – pečenie a zdobenie perníkov
- Vianočný koncert s vlašskou dychovou hudbou
- Bláznivá korčuľa
- tvorivá dielňa „Valentínky“
- Veľkonočná tvorivá dielňa
- Krehká krása kraslíc 2017
- Čítame už sami
- Deň učiteľov
- Deň zdravej výživy
- Deň matiek 2016
- tvorivá dielňa „Máme radi maminu“
- funville Hozelec
- 41. ročník stolnotenisového turnaja o Veľkú cenu mládeže Sp. Vlách
- MDD 2015
- Oslavy 1. mája na chate Sabinka
- Šachový turnaj o Pohár primátora mesta
- medzinárodný futbalový zápas detí s Tymbarkom
- beh detí ulicami mesta
- Oslavy mesta 2016

§ 2 ods. 1j

Projekty

Nadácia poštovej banky vyhlásila súťaž zameranú na folklór, ktorej sme sa zúčastnili
a vedúca záujmového útvaru DFS Radosť Mgr. Anna Nehilová pripravila projekt pod názvom
„PODZME ŠE ŠICKE DOBRE NA SPIŠU ZABAVIC“. Projekt nám však nebol schválený.

§ 2 ods. 1l

Materiálno – technické podmienky

Naša činnosť neprebieha vo vlastných priestoroch a z tohto dôvodu úzko
spolupracuje a využíva priestory ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy. Podľa charakteru
niektorých záujmových útvarov využívame aj iné priestory (CSŠ Komenského 6,
Spišské Vlachy; Hasičský dom Spišské Vlachy a športoviská v meste.



V tomto školskom roku bola nám zrušená zmluva na spravovanie Poštová
banka arény v Spišských Vlachoch.

V spolupráci s externými pracovníkmi počas celého roka sme zabezpečovali
technické a materiálne zabezpečenie krúžkov podľa charakteru jednotlivých činností
a požiadaviek vedúcich napriek nedostatku financií.

§ 2 ods. 1m

Finančné a hmotné zabezpečenie

a) Prehľad o poskytnutých finančných príspevkoch zo štátneho rozpočtu

- nenormatívne prostriedky za  rok 2016

 vzdelávacie poukazy spolu 1.705,- €
 osobné 1,- €
 prevádzkové 837,- €
 presunuté finančné prostriedky do roku 2017 867,- €

 prostriedky z rozpočtov obcí.... 1.694,- €

 Príspevky a dary 1.765,- €

b) Prehľad o poskytnutých finančných príspevkoch z  originálnych kompetencií
 Originálne kompetencie spolu 36.946,- €

 610 mzdy 18.006,60 €
 620 odvody 6.917,19 €
 630 prevádzka 12.022,21 €

§ 2 ods. 1n

Plnenie stanoveného cieľa

- rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mladých ľudí
- podporovať ich tvorivosť
- vytvárať podmienky pre všestranný a harmonický rozvoj osobnosti v duchu
tolerancie  a humanizmu
- rozvíjať sociálne kompetencie
- budovať vzťah k trvalým spoločenským hodnotám
- pestovať návyky vedúce k celoživotnému vzdelávaniu
- ochraňovať životné prostredie
- prevenciou predchádzať nežiaducim sociopatologickým javom

Koncepčný zámer a jeho plnenie v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 na nám z časti podarilo naplniť zámer koncepcie a udržať

počet



členov v záujmových krúžkoch aj s ohľadom na sťaženú zmenenú legislatívu ale aj
nepostačujúci
prísun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Centrum voľného času má nezastupiteľné miesto vo voľnočasových aktivitách detí
a mládeže nie len zo Spišských Vlách, ale aj miest a obcí blízkeho okolia. Ohlasy rodičov sú
pozitívne a sú veľmi radi, že sa venujeme našim členom v krúžkovej činnosti, ale aj všetkým
ostatným v rámci našich aktivít a akcií, ktoré pripravujeme s organizáciami mesta alebo
mestom samým.

Preto by bolo dobré v budúcnosti zohľadniť navýšenie rozpočtu o sumy akcií, ktoré
mesto plánuje pripravovať cez centrum voľného času alebo v spolupráci s ním.
Zároveň by zvýšený  rozpočet napomohol k lepšej a kvalitnejšej záujmovej činnosti, čo
neumožňuje doterajšia výška financií.

Skvalitnila sa aj koncepčná a kontrolná činnosť, spolupráca a metodická pomoc externým
pracovníkom. V plánoch rozvoja a koncepcii budeme pokračovať aj v budúcom školskom
roku.

§ 2 ods. 1o

Úspech a nedostatky

(SWOT analýza)

Silné stránky
- vyhovujúce umiestnenie zariadenia, príjemné prostredie
- priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené
- skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania a organizovaní voľného času
- dobrá úroveň propagácie činností CVČ
- ponuka činností pre všetky vekové kategórie
- vynikajúce vzťahy so spolupracujúcimi subjektmi
- záujem mesta o podporu voľno časových aktivít pre deti a mládež
- prejavený záujem zo strany cieľových skupín
- nárast počtu členov v záujmových útvaroch
- referencie o spokojnosti zo strany účastníkov, verejnosti
- zlepšila sa klubová činnosť a záujem detí a mládeže o letnú činnosť

Slabé stránky
- nízky počet interných pedagogických zamestnancov
- nedostatočná úroveň finančných motivačných faktorov pre zamestnancov

Príležitosti
- zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež
- podpora aktívneho využívania voľného času

Ohrozenia



- nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a klesajúci záujem zo strany detí (
dôvodom je zmena legislatívy a financovania centier voľného času – deti a rodičia by
záujem mali, ale okolité dediny a obce nie sú ochotné uvoľniť peniaze na voľnočasové
aktivity).

Návrhy opatrení:
- neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov a nové záujmové útvary
- zo strany pedagogických pracovníkov a dohodárov využívať všetky avizované
ponuky ďalšieho vzdelávania zo strany IUVENTY a MPC
- nárokovať na zriaďovateľa samostatné priestory, postupné doplňovanie inventáru
- žiadosť o zvýšenie rozpočtu pre centrum voľného času na rok 2018.

§ 2 ods. 2 d

Spolupráca centra voľného času a verejnosti

Spolupráca s inými organizáciami a mestami

- spolupráca s občianskymi združeniami v Spišských Vlachoch (Spišský lukostrelecký
klub, DHZ, dychová hudba Vlašanka ....)

- s okolitými školami, materskou školou, detským domovom v Spišských Vlachoch
- s okolitými obcami (v rámci kultúrnych programov)
- formálna spolupráca s poľským družobným mestom Tymbark
- s klubmi dôchodcov
- chata Sabinka (Jarko Matúš)
- s poľovníckom zväzom Vojkovce (Kaľava)

Záver

Vypracovala: Mgr. Mária Suchá, riaditeľka centra voľného času

V Spišských Vlachoch,......

Správa prerokovaná .....

Vyjadrenie rady centra voľného času


