Centrum voľného času, Na vŕšku 24, 942 01 Šurany

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017

Východiská a podklady:
-

-

Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
Plán práce CVČ na školský rok 2016/17
Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení.
Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ Šurany
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1. Základné identifikačné údaje o CVČ
Názov školského zariadenia:
Adresa:
IČO:
Telefónne čísla:
Internetová a elektr. adresa školy:

Centrum voľného času
Na vŕšku 24, Šurany, 942 01
37861069
0918478704
http://www.surany.sk/organizacie/skolstvo/cvc
e-mail: cvcsurany@gmail.com

Zriaďovateľ:
Adresa:

Mesto Šurany
Námestie hrdinov 1
942 01 Šurany

2. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov CVČ, údaje o poradných orgánoch CVČ

Mená vedúcich zamestnancov a zamestnancov CVČ v Šuranoch a určenie ich funkcie:
Riaditeľka CVČ: Mgr. Ingrid Duláková
Vychovávatelia CVČ: Bc.Adriana Hlinková, Mgr. Iveta Dobrovodská
Účtovníčka: Mgr. Erika Gulášová
PAM: Beáta Garayová
Upratovačka, školníčka: Jitka Spišáková
Údržbár: Jozef Botka
Kurič, údržbár: Viliam Šimunek
Rada školského zariadenia:
Rada školského zariadenia pri CVČ Šurany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25.5.2004
. V školskom roku 2016/17 boli volení noví členovia do Rady školy.

Členovia Rady školy pri CVČ v Šuranoch, zvolenej .......... .. 2017:
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Predseda:
Členovia:

Mgr. Karol Kliment - delegovaný zástupca zriaďovateľa
.................................... - zástupca rodičov
..................................... - zástupca rodičov
..................................... - zástupca nepedagogických zamestnancov
..................................... - zástupca pedagogických zamestnancov

Zoznam zamestnancov CVČ k 31.6.2017:
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Iveta Dobrovodská, UKF Nitra, Pedagog. Fakulta, Vychovávateľstvo
Bc. Adriana Hlinková, FFUK Bratislava, Pedagogika voľného času
Externí pedagogickí pracovníci v šk. roku 2016/2017:
Peter Červenka, vedúci ZÚ - šach
Miroslav Augustín, vedúci ZÚ - stolný tenis
Mgr. Matej Švajda, vedúci ZÚ - futbal
Mário Baláž, vedúci ZÚ - futbal
Mgr. Michal Halás, vedúci ZÚ - futbal
Ing. Jozef Malík , vedúci ZÚ - atletika
Viliam Šimunek, vedúci ZÚ - atletika
Mgr. Romana Slažanská, ved. ZÚ - hádzaná
Ing. Lucia Bérešová, ved. ZÚ - hádzaná
Tatiana Rácková, vedúca ZÚ - hádzaná,
Mgr. Lucia Cviková, vedúca ZÚ - hádzaná
Martina Stanová, vedúca ZÚ - kreatívko
Ing. Miroslav Mentel, ved. ZÚ - bedminton
Roman Frnda, ved. ZÚ - karate
Monika Očadlíková, ved. ZÚ - golf a futgolf
Nepedagogickí zamestnanci:
Pracovníčka PaM s 0,25 úväzkom: Beáta Garayová
Upratovačka s 0,6 úväzok: Jitka Spišiaková
Školník : Jozef Botka 0,5 úväzku,
Viliam Šimunek 0,5 úväzku
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3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov CVČ
Pre skvalitnenie práce v školskom zariadení sme vytvorili podmienky na zvýšenie
odbornej úrovne pedagogických zamestnancov v súlade zákonom č.317/2009 a poskytli
príležitosti pre ďalšie vzdelávanie na základe Vyhlášky MŠSR č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom
vzdelávaní.
Kontinuálne vzdelávanie:
Mgr. Ingrid Duláková sa zúčastnila dvoch kontinuálnych vzdelávaní (120 hodín). Podmienky na
vzdelávanie boli poskytnuté všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí by prejavili záujem o
ďalšie vzdelávanie.
Školenia a kurzy: Mgr. Dobrovodská Iveta a Bc. Hlinková Adriana sa zúčastnili jednodňového
vzdelávania “ Detská atletika”.

4. Údaje o počte žiakov CVČ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v CVČ

V školskom roku 2016/2017 sa v CVČ zúčastňovalo v 36 záujmových útvaroch
na pravidelnej záujmovej činnosti 603 detí (520 fyzických osôb).

Oblasť

Počet
záujmových
útvarov
k 15.10.2016
Spoločensko-vedná 5
Prírodných vied
0
Kultúra a umenie
3
Telovýchova a šport 27
Informatika
1
Spolu
36
Počet fyzických osôb

Počet
členov
k 15.10.2016
91
0
36
462
17
603
520

Organizačne sme zabezpečili 252 jednorazových príležitostných podujatí, na ktorých sa
zúčastnilo 12391 účastníkov. Podujatia boli zväčša miestneho dosahu, ale boli medzi nimi
i podujatia okresného a krajského významu. Väčšina podujatí bola v čase mimo vyučovania.
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Medzi tieto podujatia patrili i denné aktivity počas pracovných dní cez jarné, zimné i letné
prázdniny.
Oblasť:

jazyky

spol.vedná

prírodovedná technika

kultúra

šport

turistika

informatika

rodiny

Počet účastníkov:

64
6

3537
34

198
1

985
4

3041
18

458
8

51
23

3989
149

Počet podujatí:

132
9

5. Aktivity a prezentácia CVČ na verejnosti, spolupráca s inými

organizáciami a klubmi
V priestoroch CVČ sa konali stretnutia mladých mamičiek s deťmi, nacvičovali hudobné
skupiny, svoje súťažné stretnutia hrávali členovia šachového oddielu, ...

Dátum
2.9.2016
6.9.2016
10.9.2015
10.9.2016
9.9.2016
11.9.2016

11.9.2016
20.9.2016
22.9.2016
27.9.2016
27.9.2016
29.9.2016
30.9.2015

15.10.2016
21.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
29.10.2016

Názov podujatia
Materské centrum
Materské centrum
Prezentácia CVČ na ZŠ SNP
Prezentácia CVČ v ŠZŠ
Materské centrum
Prezentácia CVČna ZŠ Ber.
Prezentácia CVČ v MŠ Mostná
Prezentácia CVČ v MŠ MDŽ
Prezentácia CVČ na CZŠ
Materské centrum
Materské centrum
Cezpoľný beh
Materské centrum
Materské centrum
Športová popoludnie
Pohodové materstvo 12- krát mesačne
PC pre seniorov mesiac 4-krát mesačne
Jesenné tvorivé dielne
Šurianska desiatka
Športová popoludnie
Materské centrum
Športová popoludnie
Jesenné prázdniny - Denné aktivity
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31.10.2016

24.11.2016
26.11.2016
2.12.2016
3.12.2016
3.12.2016

18.2.2017
20.2.2017
21.2.2017
22.2.2017
23.2.2017
24.2.2017
4.3.2017
7.3.2017

18.3.2017
18.3.2017
1.4.2017

18.4.2017
22.4.2017
26.4.2017

Materské centrum 8-krát mesačne
Jesenné prázdniny - Denné aktivity
PC pre seniorov 4-krát mesačne
Materské centrum 8-krát mesačne
Pohodové materstvo 12-krát mesačne
Materské centrum
Tvorivé dielne adventné vence
Materské centrum 4-krát mesačne
Športová popoludnie
Pohodové materstvo 6-krát mesačne
Zdobenie medovníkov OZ Na vŕšku
Mikulášska plaváreň NZ
PC pre seniorov 2-krát mesačne
Materské centrum 4-krát mesačne
Vianočné dielničky
Pohodové materstvo 6-krát mesačne
Deň otvorených dverí v ZŠ SNP – keramická tvorba
PC pre seniorov 2-krát mesačne
Materské centrum 8- krát mesačne
PC pre seniorov 4-krát mesačne
Pohodové materstvo 12-krát mesačne
KS Veľká noc
Jarné prázdniny v CVČ
Jarné prázdniny v CVČ
Jarné prázdniny v CVČ- karneval
Jarné prázdniny v CVČ- plaváreň
Jarné prázdniny v CVČ- hry
Materské centrum 8-krát mesačne
KS Váza
Tvorivé dielne k MDŽ
Pohodové materstvo 12-krát mesačne
PC pre seniorov 4-krát mesačne
Jarné plávanie
KS kvetináč
KS miska
Materské centrum 8-krát mesačne
Pohodové materstvo 12-krát mesačne
výzdoba kraslíc
Veľkonočné dielničky
maľovanie ihriska, stretn. členov
popoludnie s angličtinou , ZŠ SNP ker.
atletika str.škôl
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29.4.2017 Jarné plávanie
2.5.2017 ZŠ Lipová dopravné ihrisko
2.5.2017 ZŠ Lipová kreat. dielne
Materské centrum 7-krát mesačne
pohodové materstvo 10-krát mesačne
5.5.2017 Tvorivé dielne ku Dňu matiek ber.
30.5.2017 Atletika ZŠ dievčatá
31.5.2017 Atletika okres ZŠ chlapci
1.6.2017 MDD
Materské centrum 8- krát mesačne
2.6.2017 Atletika okres ZŠ - mladší
pohodové materstvo 12- mesačne
6.6.2017 atletika ZŠ mladší žiaci okres
13.6.2017 Atletika kraj ZŠ
Požitavské dvojspevy - reg. súťaž
Výt.prejav detí z pož. Výt. Súťaž
20.6.2017 A ZŠ majstrovstvá SR
27.6.2017 Šurianska olympiáda ZŠ atletika
30.6.2017 ZŠ SNP Šurany - branný deň
30.6.2017 ZŠ SNP Šurany - cvičenie v prírode

6. Projekty, do ktorých sa CVČ zapojilo:

1) VÚC Nitra (šport)
Názov projektu: Z dopravného ihriska na cestu – úspešný
2) VÚC Nitra (kultúra)
Názov projektu: Tradícia a krása hliny z detských rúk – úspešný
3) Nadácia EKOPOLIS (Zelené oázy)
Názov projektu: Zelený ateliér – plný nápadov a hier - neúspešný
4) Volswagen nadácia (Deti a bezpečnosť)
Názov projektu: Deti a dopravná bezpečnosť - neúspešný
5) Nadácia pre deti Slovenska, Dôvera:
Názov projektu: Bezpečne v komunite – bezpečne doma - neúspešný
6) Nadácia pre deti Slovenska, Kooperatíva
Názov projektu: Z dopravného ihriska do ateliéru - neúspešný
7) Fond na podporu umenia (Kultúra národnostných menšín)
Názov projektu: Deti vetra v ateliéri tradícií - neúspešný
8) Nadácia ESET
Názov projektu: Výchova a vzdelávanie detí a mládeže vo voľnom čase - neúspešný
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9) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prevencia kriminality)
Názov projektu: Oplotenie školského zariadenia – nevyhlásené výsledky
10) Nadácia ZSE ( Rozprúdime regióny)
Názov projektu: Deň otvorených dverí v CVČ – úspešný

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ

Centrum voľného času od 1.7.2007 má sídlo v budove bývalej základnej školy v časti
Kostolný Sek.
Interiérové vybavenie CVČ Šurany:












telocvičňa 60m2, s kobercom a zrkadlami
telocvičňa 60m2, s izolačnou penovou podlahou
telocvičňa 120m2, s izolačnou penovou podlahou
počítačová učebňa
detská herňa
kreatívna dielňa
kuchynka
miestnosť – dopravná výchova
kancelárske priestory a podateľňa
sklad materiálu
hygienické zariadenia

Vybavenie areálu:








trávnatá plocha - dvor
asfaltová plocha s vyznačením ciest a chodníkov dopravného ihriska
priestor s basketbalovými košmi
sektor pre skok do diaľky
sektor pre skok do výšky , ktorý je vybetónovaný a pokrytý umelým povrchom
altánok, určený pre oddych, výchovu a vzdelávanie v priaznivom počasí
detské ihrisko so šmýkačkami a preliezkami

K svojej pravidelnej a príležitostnej činnosti okrem týchto priestorov využívame telocvične
základných a stredných škôl na území mesta a športový areál telovýchovnej jednoty.
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8. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Ciele a plnenie plánu koncepcie rozvoja CVČ Šurany:

1) Pokračovať v budovaní moderného a flexibilného centra voľného času pre všetky cieľové
skupiny z hľadiska vekovej a sociálno-ekonomickej štruktúry, ktoré reaguje na ich potreby
v oblasti organizovania zmysluplných, voľno-časových aktivít so zameraním na rozvoj
tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce.
 splnené: Zorganizované voľno-časové aktivity pre všetky generácie, vytvorenie
podmienok pre rozvoj všetkých výchovných oblastí.
2) Rozšíriť aktivity CVČ o profesionálnu podporu práce s mládežou, aktívne a efektívne sa
podieľať na rozvoji mládežníckej politiky mesta, byť jeho koordinátorom a
podporovateľom.
 splnené: Spolupráca na akciách organizovaných strednými školami a mestom Šurany,
organizovaných pre deti a mládež mesta. Ponúknutá podpora a spolupráca gymnáziu v
Šuranoch, vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť pre stredné školy.
3) Pre skvalitnenie práce v školskom zariadení vytvoriť podmienky na zvýšenie odbornej
úrovne pedagogických zamestnancov v súlade zákonom č.317/2009 a zabezpečiť ďalšie
vzdelávanie na základe Vyhlášky MŠSR č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní.
 splnené: Mgr. Ingrid Duláková sa zúčastnila dvoch kontinuálnych vzdelávaní (120
hodín). Podmienky na vzdelávanie boli poskytnuté všetkým pedagogickým zamestnancom,
ktorí by prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie.
4) Podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov CVČ prostredníctvom
školení a kurzov.
 splnené: Mgr. Dobrovodská Iveta a Bc. Hlinková Adriana sa zúčastnili jednodňového
vzdelávania “ Detská atletika”.
5) Získať podporu poslancov a zriaďovateľa mesta na aktívne zapájanie CVČ do realizácie
projektov na získanie finančných zdrojov, MŠ SR, Nadácie IUVENTA, Koncepcia rozvoja
výchovno-vzdelávacieho procesu CVČ.
 splnené: Bol vypracovaný projekt na oplotenie školského zariadenia, no zatiaľ neboli
zverejnené výsledky.
6) Zapájať sa do rôznych grantových kôl a tým získavať finančné prostriedky pre prácu s
deťmi a mládežou.
 splnené: Schválené a zrealizované 3 projekty.
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7) Ponukou pohybových krúžkov rozšíriť a zamerať sa na zdravotné cvičenie.
 splnené: Krúžok Joga a Pilates navštevuje aj mládež.
8) V prípade záujmu cieľovej skupiny otvoriť klub mládeže do 30 rokov s hlavným zámerom
zaktivizovať nezamestnanú mládež.
 čiastočne splnené: Nedostatok prostriedkov CVČ na vybavenie klubovej miestnosti, v
ktorej by vznikol dostatočne motivujúci priestor pre aktivity mládeže.
Podarilo sa nám vzbudiť záujem mladých ľudí o športovanie na golfovom ihrisku, no
tento krúžok z dôvodu klesajúceho záujmu účastníkov časom zanikol.
9) Do vybraných záujmových krúžkov pre talentované deti zaradiť prvky zážitkovej
pedagogiky a projektového vyučovania .
 splnené: Prebieha v CVČ dlhodobý vlastný projekt pre talentované deti z oblasti
hudobného a výtvarného umenia, tiež pravidelných športových aktivít.
10) V prípade záujmu detí vytvoriť záujmové krúžky, kde bude prevládať voľná hra detí .
 splnené: O krúžok “ Minidivadielko” a “ Rozprávkovo” síce nebol záujem, no ponúkli
sme deťom veľa príležitostných aktivít, kde využívajú možnosti na voľné hry.
11) Zachovať chod „Klubu mamičiek“ a obohatiť tento klub o pravidelné činnosti nielen pre
deti ale aj pre matky na MD, ponuka profesionálnej rehabilitačnej služby, masáž dojčiat a
matiek.
 splnené: klub Pohodové materstvo
12) Ponúknuť nepravidelné aktivity pre rodičov s deťmi .
 splnené: klub Materské centrum
13) Ponúknuť dopoludňajšie výukové programy pre triedne kolektívy materských, základných
a stredných škôl v Šuranoch v oblasti environmentálnej výchovy so zameraním na
podporu ochrany prírody, zdravého životného štýlu a prevencie negatívnych
spoločenských javov, rozvoja grafomotoriky a kooperatívnej práce.
 splnené: návštevy v CVČ z MŠ, ZŠ a ŠZŠ. Stredné školy zatiaľ neprejavili záujem.
14) Letnú činnosť vyplniť väčším množstvom prímestských táborov s tematickým zameraním,
zrealizovať v prípade záujmu tábory s týždenným pobytom.
 splnené : denné letné prázdninové aktivity, pobytový tábor Hnilčík
15) Neustále propagovať pred verejnosťou poradenskú a konzultačnú činnosť pre záujemcov
o prácu s mládežou.
 čiastočne splnené: Nepodarilo sa nám získať záujemcu, ktorý by bol schopný a mal
kvalifikačné predpoklady pre prácu so stredoškolákmi a pripravil pre nich vhodný voľnočasový program.
Máme málo možností pre rozvoj spolupráce so strednými školami, mnohé aktivity si
stredné a odborné školy pripravujú na školách a podľa vlastných zámerov. Pokúsili sme sa
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zapojiť a podporiť žiakov strednej školy pri založení folklórneho súboru, no škola si túto
aktivitu plánuje viesť vo vlastnej réžii.
Otvorili sme však basketbalový krúžok pre stredoškolákov a dospelých do 30 rokov.
16) V nadväznosti na mládežnícku politiku mesta sa zaoberať prieskumom zameraným na
život detí a mládeže v meste, výsledky prieskumu spracovávať, využívať ich pri plánovaní
rôznych aktivít a pravidelne o nich informovať verejnosť .
 splnené: neustále monitorujeme záujmy detí a spracovávame podnety rodičov, čo
využívame pri plánovaní aktivít.
17) Rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy záujmovej umeleckej
činnosti, športu prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok a výstav - v súlade s
Národným programom podpory zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálnopatologických javov (drogové závislosti, kriminalita a iné negatívne spoločenské javy)
hlavne v oblasti primárnej prevencie.
 splnené: Zorganizovali sme 1. ročník regionálnych súťaží „ Výtvarný prejav detí
s Požitavia „ a „ Požitavské dvojspevy“ a tým sme zviditeľnili našu činnosť aj mimo nášho
mesta.
18) Zvyšovať starostlivosť o talentované a nadané deti a mládež prostredníctvom súťaží v
rámci okresu v oblasti športu i prírodných vied.
 čiastočne splnené: Podporujeme činnosť klubov a prispievame na činnosť pre podporu
talentov. V rámci prírodných vied sme sa nezúčastnili žiadnej súťaže, nakoľko sme
nezaregistrovali v médiách podobné zverejnenie.
19) Navrhnúť spoluprácu špeciálnemu pedagógovi a podporiť tak možnosti reedukácie porúch
učenia a správania sa pomocou špeciálno-pedagogických programov
( dramatoterapie, arteterapie, muzikoterapie..)
 splnené: Zorganizované pravidelné aktivity pod dozorom špeciálneho pedagóga.

Koncepcia zabezpečenia materiálno-technického vybavenia CVČ Šurany:

1) Postupná rekonštrukcia areálu.
 splnené: Vybudovanie chodníkov, vysadenie zelene pred vstupom do budovy.
2) Prostredníctvom projektov získať finančné prostriedky na zakúpenie ďalších potrebných
didaktických pomôcok pre kvalitnejšie zabezpečenie výchovnovzdelávacej činnosti.
 splnené: Vypracovali sme 10 projektov, z toho 3 boli zatiaľ úspešné a CVČ tak získalo
finančné prostriedky v celkovej sume 3996,- €.
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3) Prostredníctvom projektov získať finančné zdroje na rekonštrukciu školského dvora na
vytvorenie priestoru na stretávanie. Lavičky, záhradné posedenie – komunitná záhrada,
javisko, dopravné ihrisko…
 čiastočne splnené: Vybudovali sme dopravné ihrisko, ktoré využívajú skoro všetky
základné školy v našom meste na naplnenie výstupov obsahového a výkonového
štandardu dopravnej výchovy, s podporou projektu VÚC Nitra - šport
4) Vytvoriť priestor na aktívnu viacúčelovú čakáreň pre rodičov a deti – kde by aktívne
využili voľný čas, čitáreň s prístupom na internet, s možnosťou zapojenia do tvorivých
dielní...
Splnené:
- zrekonštruovali sme keramickú dielňu,
- vybavili dielňu hrnčiarskym kruhom ( s podporou projektu VÚC Nitra – kultúra)
- zrekonštruovali sme v nej nábytok
- počítačový kútik sme vybavili IKT tabuľou, ktorá slúži pri motivácii a pri plnení cieľov
všetkých vzdelávacích oblastí
- vytvorili sme priestor pre verejnosť( rodičov) relax a čítanie, s prístupom a internet
- zorganizovali sme niekoľko podujatí pre aktivity rodičov s deťmi
- areál CVČ sme vybavili smetnými košmi
- zrekonštruovali sme nátermi preliezky a šmýkačky
- zrealizovali sme stavbu altánku pre oddych a vzdelávacie aktivity
5) Edičná a propagačná činnosť CVČ
 splnené: Pravidelne vytvárame a zverejňujeme propagačné materiály, videá a
audiovizuálne záznamy z činností.
6) Prezentačný bulletin - venovaný propagácii a náboru detí do záujmových útvarov .
 splenené
7) Propagácia činnosti, výsledkov súťaží v rôznych médiách, regionálnych novinách.
 splenené: ( odoslané 3 články, jeden bol zverejnený v regionálnych novinách).
8) Plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ .
 splenené
9) Zverejňovanie mesačných plánov.
 splnené
10) Pravidelne zverejňované na verejných priestranstvách mesta, školských i kultúrnych
inštitúciách, webovej stránke CVČ a na Facebooku.
 splnené
11) Vydať časopis CVČ.
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 nesplnené: Nakoľko je vydanie časopisu finančne veľmi nákladné, nepodarilo sa nám
zaradiť do rozpočtu aj túto položku.
12) borník vlastnej tvorby žiakov v elektronickej podobe.
 splnené
13) Vytvoriť webovú stránku CVČ, sociálne siete na propagáciu činnosti.
 splnené: Zatiaľ Facebook stránka.
14) Organizovať “ Dni otvorených dverí “.
 splnené ( dňa 9.9.2017 sme zorganizovali s podporou Nadácie ZSE “ Deň otvorených
dverí “.
15) Zabezpečovať fotodokumentáciu všetkých podujatí CVČ.
 splnené
16) Propagovať aktuálnu činnosť pomocou rôznych verejných podujatí, reagovať na
celospoločenské ciele, napríklad Svetové dni, Vyhlásenia a venovania roku niektorej
oblasti života, podujatia vyhlásené medzinárodnými organizáciami - vytváranie ponúk pre
cieľové skupiny o činnosti CVČ
 splnené
17) Zrekonštruovať nábytkové vybavenie a účelne upraviť interiérové priestory CVČ.
 splnené

9. Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti,
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť,
vrátane návrhov opatrení
Výborné výsledky dosahujú žiaci v oblasti športu. Veľký záujem je aj o tvorbu výrobkov
z keramiky.
Plánujeme posilniť aktivity v oblasti dramatizácie a turistických aktivít.
Ďalej sme vytvorili program v oblasti ochrany prírody a ekologickej výchovy, nakoľko táto oblasť
nebola dostatočne podchytená.

SWOT ANALÝZA VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV:
Silné stránky:
 profesionalita pedagógov centra  inovatívne aktivity
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 podpora zriaďovateľa pri realizácii voľno-časových aktivít a pomoc pri ich organizovaní
 kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť pedagógov, ich flexibilita, originalita a samostatnosť vo
výchovno-vzdelávacom procese
 dobrá klíma a dôvera na pracovisku, tímová práca pedag. zamestnancov
 široký záber výchovnej činnosti zariadenia
 dobrá spolupráca so ZŠ, MŠ a ŠZŠ, dobrá spolupráca so školami a ďalšími subjektmi mesta
 referencie spokojnosti zo strany rodičov a verejnosti ( pozitívna spätná väzba )
 kvalitná realizácia prázdninovej činnosti, narastajúci záujem zo strany verejnosti ( hlavne
o pobytové tábory)
Slabé stránky:
 málo finančných prostriedkov na vlastnú činnosť
 niektoré priestory centra sú v nevyhovujúcom stave ( hlavne hygienické zariadenia )
 nedostatočné technické a materiálne vybavenie centra pre niektoré aktivity
 nevyhovujúca poloha zariadenia ( veľká vzdialenosť od škôl, centra mesta )
 nevyhovujúci, resp. veľmi skorý termín nahlasovania detí a mládeže v rámci výkazov 15 – 01 k
normatívnemu financovaniu
 obmedzené možnosti pre športové a iné netradičné ZÚ ( prispievame finančne na prenájom
telocvične v meste)
 vzdelávacie poukazy (výhoda pre školy)
 slabá finančná motivácia pre výchovných a nepedagogických zamestnancov CVČ
 poplatky do záujmových útvarov ( záujmová činnosť na školách je bezplatná )
 obmedzená možnosť prenajímania priestorov CVČ iným organizáciám
Príležitosti:
 účasť na ďalšom vzdelávaní a možnosť sebavzdelávania pedagógov
 projekty, granty, žiadosti o dotáciu na činnosť ( kultúra, šport )
 možnosť využívania na propagáciu CVČ mestský rozhlas, web mesta, web a facebook CVČ
Hrozby:
 poplatky do ZÚ ( nie je možné pravidelne získať poplatky od všetkých členov ZÚ, hlavne od
členov z klubov )
 silné konkurenčné prostredie ( bezplatné záujmové krúžky na ZŠ )
 systém financovania  nepriaznivý demografický vývoj
 výchova detí v rodine bez dôrazu na zmysluplné trávenie voľného času ich detí
 narastanie ,, papierovej záťaže ,,
 uprednostňovanie virtuálnej komunikácie
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10. Záver
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy na školský rok
2014/2015 bola vypracovaná podľa Vyhlášky č. 9 MŠ SR zo 16.12.2005 a Metodického
usmernenia č. 10/2006 – R z 25.5.2006.

V Šuranoch, dňa: 10.9.2017

Mgr. Ingrid Duláková
riaditeľka CVČ
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