Centrum voľného času
Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach CVČ v Medzilaborciach za školský rok
2016-2017

Medzilaborce, 28.09.2017

Spracoval:
Víťazoslav Lukačik
riaditeľ CVČ

1. Základné údaje o školskom zariadení

Názov zariadenia:

Centrum voľného času

Adresa:

Ul. Mierová 335/22

Telefónne číslo:

057 7321723

Internetová adresa:

www.cvcml.estranky.sk

Elektronická adresa:

cvcml@centrum.sk

Zriaďovateľ:

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce

Vedúci zamestnanec:

Víťazoslav Lukačik - poverený riadením

Zloženie rady školy:
Bc. Oľga Chamuľaková , predseda /zvolená zo zriaďovateľa /
Ing. Michal Buchovecký, člen /delegovaný zástupca zriaďovateľa/
Ing. Sabo Anton, člen /delegovaný zástupca zriaďovateľa/
Ing. Marina Kraliková, člen /zvolený z radov rodičov/
Mgr. Pavel Lukačik / zvolený z radov rodičov/.
Rada školského zariadenia pri CVČ Medzilaborce 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.
Funkčné obdobie začalo dňom 04.09.2015.

Poradné orgány:

Pedagogická rada:
Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogický zamestnanci. Schvaľuje plán práce CVČ, ako aj
jeho vyhodnotenie, plán podujatí na školský rok, plán letnej činnosti.
Schádza sa 3x ročne:
- september - schvaľuje plán práce, plán podujatí, rozvrh ZÚ,
vyhodnotenie letnej činnosti
- február - schvaľuje vyhodnotenie činnosti za I. polrok
- jún
- schvaľuje vyhodnotenie činnosti za školský rok

Pracovné porady:
Pracovné porady sa uskutočňujú spravidla každý pondelok. Obsahom pracovných porád sú
nasledovné problematiky:
-

kontrola úloh z predchádzajúcej porady,
vyhodnotenie podujatí za predchádzajúci týždeň, riešenie problémov, odstránenie
nedostatkov v rámci jednotlivých podujatí, doporučenia do budúceho školského roka,
rozbor pripravovaných podujatí na nasledovný týždeň, rozdelenie úloh podľa
organizačných zabezpečení,
propagácia činnosti,
terminovanie úloh a konkrétna zodpovednosť za ich splnenie.

2. Údaje o počte detí v školskom zariadení

Pravidelná záujmová činnosť

Údaje o záujmových útvaroch a žiakoch – členoch ZÚ za školský rok 2016/2017
Oblasť

Počet ZÚ

Jazykov
Kultúry a umenia
Telovýchovy a športu
Informatiky
Spolu

2
1
11
2
16

Počet členov ZÚ
33
37
192
23
285

Prehľad záujmových útvarov v šk. roku 2016-2017

Názov záujmového útvaru

Informatiky I.
Informatiky II.
Mažoretky
Anglického jazyka
Futbalový mládež
Pohybové hry detí MŠ Gen.Svobodu
Pohybové hry detí MŠ Duchnovičova
Futbalový 5.-7.roč.
Karate
Futbalový 3.-4.roč.
Volejbalový
Futbalový 8.-9.roč.
Tai chi
Futbalový 1.-2.r. ZŠ Komenského
Futbalový 1.-2.r. ZŠ Duchnovičova

Počet stretnutí
v týždni

Počet skupín
záujmového útvaru

1
1
2
2
3
1
1
3
3
2
2
3
2
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stretnutia v krúžkoch sa uskutočňovali podľa typu záujmového útvaru – 1-krát, 2-krát
alebo 3-krát týždenne. Záujmové útvary boli rôzneho zamerania a pracovali nielen v budove
CVČ, ale aj v telocvičniach jednotlivých základných a stredných škôl v meste a na športovú
činnosť sa využívali aj ihriska mestského športového klubu Spartak Medzilaborce.
Záujmové útvary
pracovníci.

viedli okrem dvoch interných pracovníkov aj siedmi externí

Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa určoval na základe:
- materiálneho vybavenia,
- priestorových podmienok,
- náročnosti krúžku,
- finančného zaťaženia.
Do pravidelnej záujmovej činnosti k 15.09.2016 bolo prihlásených 285 detí prípravného
ročníka MŠ, žiakov ZŠ, žiakov SŠ, mládeže do 30 rokov a niekoľko mladých ľudí nad 30
rokov. Z uvedeného počtu členov bolo 261 členov do 15 rokov a 24 mládeže nad 15 rokov.
Pravidelná záujmová činnosť sa začala realizovať v 16 záujmových útvaroch, z toho v 14 pre
deti a v dvoch pre mládež.
V priebehu školského roka, na základe požiadaviek rodičov detí vznikol krúžok / anglický
jazyk pre detí MŠ /.
Podľa obsahového zamerania činnosti pracovalo:
Pri hodnotení krúžkovej činnosti treba konštatovať, že väčšina krúžkov pracovala
pravidelne s dobrou dochádzkou a prezentáciou svojej činnosti na verejnosti formou
verejných vystúpení, zapojenia sa do rôznych súťaží, alebo účasťou v súťažiach v rámci
reprezentácie škôl, ktoré navštevujú. Napríklad členovia futbalových krúžkov tvorili základy
družstiev prihlásených do pravidelných súťaží žiakov v malom a riadnom futbale, členovia
futbalového krúžku pre mládež reprezentovali mesto v dorasteneckých súťažiach.
Dobrých výsledkov tradične dosahujú členovia krúžku karate a prvé úspechy začali
dosahovať aj členky volejbalového krúžku dievčat v rámci súťaží do ktorých boli zapojené.
Úspešne pôsobili aj členovia krúžku pohybových hier pre mládež.
Značnému záujmu detí ako aj ich rodičov sa tešia krúžky loptových hier pre deti
predškolského veku. Hlavnou úlohou v týchto krúžkoch bolo naučiť deti základné prvky
pohybových schopností, ako aj základné prvky práce s loptou.

Príležitostná záujmová činnosť:
Takzvaná príležitostná záujmová činnosť sa realizovala formou organizovania
jednorazových ako aj dlhodobých podujatí, organizovaním súťaží, olympiád, prehliadok
a pod.. V niektorých prípadoch najmä v oblasti telovýchovy a športu táto mala charakter
pravidelnej opakujúcej sa činnosti ako napríklad XIII. ročník dlhodobého turnaja vo volejbale
pre mládež o putovný pohár riaditeľa CVČ.
V školskom roku 2016-2017 v rámci príležitostnej záujmovej činnosti bolo uskutočnených
47 významnejších a menej významných podujatí, z toho 34 pre deti a 13 pre mládež nad 15
rokov na ktorých bralo účasť 3950 účastníkov, z toho 2991 detí a 959 mládeže. Z uvedeného

počtu podujatí počas sobôt a nedieľ bolo uskutočnených 9 podujatí na ktorých bralo účasť
820 účastníkov.
Medzi najúspešnejšie podujatia v rámci príležitostnej záujmovej činnosti patril V. ročník
súťaže pre mestské školy pod názvom Športuje celá škola o putovný pohár riaditeľa CVČ,
XIII. ročník dlhodobého volejbalového turnaja pre mládež a ich rodičov o Pohár riaditeľa
CVČ. Úspešne bol zrealizovaný XXI. ročník olympiády detí materských škôl okresu
Medzilaborce .

Napriek známym ťažkostiam pri organizovaní, vyplývajúcim z nízkej disciplíny časti
spoluobčanov, bola zorganizovaná akcia Vítania Mikuláša spojená s rozsvecovaním
vianočného stromčeka v meste. Úspešne sa realizovali akcie Mikuláš na návšteve v MŠ
v rámci ktorej navštívil obidve materské školy v meste a z návštevy Mikuláša sa tešili aj
obyvatelia ústavu sociálnej starostlivosti pri NsP.
Potrebná pozornosť bola venovaná príprave a organizovaniu postupových súťaží žiakov
základných škôl ako olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku, Európa v škole a niektoré
iné.
Veľkej obľube sa tešia súťaže v rámci Viacboja všestrannosti detí materských škôl.
Okrem uvedených podujatí boli zorganizované akcie: súťaž v streľbe na sklápacie figúrky,
stolnotenisové a florbalové turnaje a niektoré iné.
V spolupráci s OR SAŠŠ, na požadovanej úrovni boli zorganizované okresné kola
športových postupových súťaží vo vybíjanej, obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky žiakov
základných škôl, obvodné kolo vo florbale žiakov ZŠ a obvodné kolo v stolnom tenise žiakov
stredných škôl.
V CVČ sa taktiež realizovali protidrogové aktivity Pedagogicko-psychologickej poradne v
Stropkove pre žiakov ZŠ okresu Medzilaborce.

Letná a prázdninová činnosť
Letná a prázdninová činnosť sa realizovala na základe samostatných plánov výchovnej
činnosti podujatí a bola propagovaná formou bleskoviek a mestského rozhlasu.. Táto sa
realizovala od 3.7. do 21.7.2017. V rámci tejto činnosti sa uskutočnili tri turnusy mestského
tábora s dennou dochádzkou, ktorého sa zúčastnilo 76 detí. V mesiaci august sa na základe
skúsenosti z minulých rokov letná činnosť nerealizovala.

3. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia:

Zamestnanci CVČ a ich ďalšie vzdelávanie:
V Centre voľného času v školskom roku 2016-2017 od 1.septembra 2016 pracovali 2 interní
pracovníci, z toho 2 pedagogickí a 9 externých pracovníkov.

Údaje o pedagogických zamestnancoch/od 1.9.2017/
Fyzický stav: 2

Priemerný evidenčný počet: 2

meno a priezvisko
zamestnanca
Tatiana Polohová
Víťazoslav Lukačik

vzdelanie

plnenie kvalifikačného
predpokladu

USO
FHPVPU-DPŠ vychovávateľstvo
USO
MPC - DPŠ vychovávateľstvo

-

Zoznam externých pracovníkov
meno a priezvisko
Vladimír Gavula
Anatolij Majerník
Kristína Korbová
Mgr. Pavel Lukačik
Jaroslav Hrišo, Lukáš Grib
Vasiľ Pirnik
Ing. Králiková Marína
Mgr. Peter Gajdoš, Petra Sopková

záujmový útvar
Futbalový krúžok 7. – 9.r.
Krúžok karate
Mažoretky
Futbalový krúžok 5. – 7.r.
Futbalový mládež
Tai chi
Volejbalový
Anglický jazyk pre MŠ

Činnosť CVČ v Medzilaborciach v školskom roku 2016-2017 zabezpečovali dvaja interní
a 10 externí pedagogickí zamestnanci.
Požadované kvalifikačné predpoklady spĺňajú všetci pedagogickí zamestnanci. Dvaja
zamestnanci majú nadobudnuté stredné odborné pedagogické vzdelanie.

4. Údaje o aktivitách a prezentácií školského zariadenia na verejnosti:

Prezentácia zariadenia na verejnosti:
Na verejnosti v rámci pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, CVČ sa prezentovalo
na verejnosti aj ako spoluorganizátor niektorých celomestských podujatí ako napr. Vítanie
Mikuláša a rozsvecovanie vianočného stromčeka, Športovo-zábavné popoludnie pre detí
mesta, oslavy MDD, Olympiáda detí MŠ okresu Medzilaborce a niektorých iných a taktiež
účasťou a priamou metodickou pomocou pri organizovaní podujatí školami a podujatí
organizovaných ostatnými organizátormi v meste.

5. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti v školskom roku 2016/2017
V tomto školskom roku nebola vykonaná žiadna školská inšpekcia.

6. Priestorové a materiálno – technické podmienky školského zariadenia
Činnosť CVČ v školskom roku 2016-2017 sa realizovala v priestoroch hlavnej budovy na
Ul. Mierová 335/22 , v prepožičaných priestoroch na ZŠ Ul. Duchnovičova, ZŠ Ul.
Komenského, MŠ Gen. Svobodu a štadióna MŠK Spartak sa realizovali športové krúžky.
Pre realizáciu jazykových olympiád a športových súťaží sa využívali priestory Mestského
úradu v Medzilaborciach a ihriska MŠK Spartak Medzilaborce.

Materiálno-technické podmienky na zabezpečenie činnosti spĺňajú základné požiadavky.

7.Údaje o finančnom
činnosti

a hmotnom

zabezpečení

výchovno-vzdelávacej

Centrum voľného času je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Medzilaborce financovaná z príspevku od zriaďovateľa a vlastných zdrojov.

Rozpočet – Disponibilne finančné prostriedky na rok 2016 v členení :

Bežný rozpočet
Normatívny príspevok – bežné výdavky

56.753,00 €

223001 – Poplatky a platby za predaj

1.457,00 €

223002 - Príjmy za školné a zápisné

1.303,00 €

242 - Úroky z vkladov

0,15 €

312001 – zo štátneho rozpočtu-VP

2.964,00 €

SPOLU

62.477,15 €

Finančné operácie
Zostatok prostriedkov z roku 2015 od zriaďovateľa
Zostatok prostriedkov z roku 2015 z vlastných príjmov

SPOLU

2.511,00 €
741,34 €

3.252,34 €

Osobné náklady – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet CVČ v roku 2016

na mzdy po úprave predstavoval výšku 20.636 €,

čerpanie finančných prostriedkov bolo plnené vo výške 20.562,36 € čo predstavuje 99,64 %
rozpočtu.

Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy, náhrady miezd, osobné

príplatky, odmeny.

Rozpočet na odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a DDP CVČ po
úprave predstavoval čiastku 10.443,00 €, čerpanie finančných prostriedkov bolo plnené vo
výške 10.440,31 € čo predstavuje 99,97 %.

Tabuľka
Mzdové prostriedky za rok 2016
Ukazovateľ

Tarifný
plat

Náhrady Riadenia Osobný
miezd a zastup. príplatok

Ostatné

Odmeny rok 2016

Suma v Eur

12805

3910

0

2697

0

1150

20562

Percentuálny podiel

62,28%

19,02%

0,00%

13,12%

0,00%

5,59%

100,00%

Graf k tabuľke
Mzdové prostriedky za rok 2016

Prevádzkové náklady - tovary a služby
Rozpočet na prevádzku z prostriedkov zriaďovateľa pre CVČ po úprave predstavoval
čiastku 31.905 €, čerpanie finančných prostriedkov bolo plnené vo výške 31.880,68 € čo
predstavuje 99,92%, z toho z prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 25.650,41 €, štátneho
rozpočtu 2.964 € a 3.266,27 € z vlastných príjmov. Finančné prostriedky boli použité na
cestovné pri služobných cestách, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný
materiál, učebné a školské potreby (športové potreby – lopty, pevná stena pre hráčov,
pomôcky na cvičenie, sukne, paličky a ponpony pre mažoretky...), fólia na ľadovú plochu,
lajnovačka, výpočtová technika, LCD televízor, herná konzola, fotoaparát, chladnička,
nábytok, softvér, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov, súťaže, všeobecné služby,
poplatky banke, stravovanie zamestnancov, dohody a prídel do SF.
Tabuľka
Prevádzkové náklady – tovary a služby za rok 2016

Ukazovateľ

Cestovné

Energie,
voda a
komun.

Suma v Eur

22

6014

9451

0

0

268

17126

Percentuálny
podiel

0,07%

18,29%

28,74%

0,00%

0,00%

0,82%

52,08%

Graf k tabuľke
Prevádzkové náklady za rok 2016

Materiál Dopravné Údržba Nájomné Služby

rok 2016
32881

100,00%

8.Hodnotenie plnenia hlavných cieľov a úloh
Hlavným cieľom činnosti CVČ je pozitívne ovplyvňovanie formovania a rozvoja
osobností detí a mládeže s plnením čiastkových špecifických cieľov a úloh. Vytýčené ciele sa
plnili formou pravidelnej, príležitostnej a ostatných foriem činnosti zameraných na rozvoj
záujmov detí, mládeže do 30 rokov a ich rodičov.
Zvýšená pozornosť bola venovaná najmä deťom zo znevýhodneného prostredia,
vytváraniu podmienok pre pozitívne zážitky, aj zážitky úspechu v pravidelnej a príležitostnej
záujmovej činnosti pre slabších a v škole menej úspešných žiakov.
Na základe poverenia Okresného úradu odboru školstva v Prešove CVČ organizovalo
postupové súťaže vyhlasované MŠ SR, ktoré mali veľmi dobru organizačnú úroveň.
CVČ spolupracovalo s Okresnou radou SAŠŠ a PPP v Stropkove.
V oblasti metodickej činnosti sa hlavná pozornosť zamerala na priamu pomoc pri
uskutočnení podujatí na školách.
Letná a prázdninová činnosť sa realizovala na základe samostatných plánov výchovnej
činnosti podujatí bola propagovaná formou bleskoviek a mestského rozhlasu a splnila
očakávania v tejto oblasti.
V hodnotiacom období sa skvalitnila propagácia činnosti prostredníctvom mestského
rozhlasu, za čo je potrebné poďakovať sa Mestskému kultúrnemu stredisku. K propagácii
prospelo aj zriadenie webovej stránky. Na dostatočnej
úrovní sa propagujú výsledky práce na nástenných novinách v priestoroch a pred budovou
MsÚ, uverejňujú sa články v Podvihorlatských novinách, na webových stránkach CVČ a
mesta . Tejto úlohy sa rovnakou mierou zhostili všetci pedagogickí pracovníci a táto úloha
stále aktuálna a vyžaduje, aby jej bola venovaná potrebná pozornosť.

V hospodársko-technickej oblasti je kladom, že každý pracovník sústavne uplatňuje zásadu
hospodárnosti a efektívnosti pri využívaní materiálno-technickej základne CVČ, k čomu vedie
aj členov krúžkov. Pre zlepšenie pracovných podmienok a podmienok pre prácu krúžkov v
hodnotiacom období , z dôvodu dostatku finančných prostriedkov boli zakúpené materiálnotechnické vybavenia.

Spracoval: Víťazoslav Lukačik
riaditeľ CVČ

Východiská a podklady:

1. Vyhláška 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.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.3
3. Koncepcia rozvoja CVČ na roky 2014 - 2017.
4. Plán práce CVČ na školský rok 2016/2017.
5. Vyhodnotenia plánov práce jednotlivých pedagogických pracovníkov za školský rok
2016-2017.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri CVČ
7. Ďalších podkladov
-

POP na šk. rok 2016/2017

-

Akčný plán koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži

-

Rozbor hospodárenia za rok 2016

Centrum voľného času
Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ
v Medzilaborciach za školský rok 2016-2017

Predkladá :
Víťazoslav Lukačik
Poverený riadením CVČ

Prerokované v pedagogickej rade
Dňa : ...........................................

Vyjadrenie rady ŠZ:
Rada ŠZ berie na vedomie a odporúča zriaďovateľovi
Mestu Medzilaborce
schváliť - neschváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2016/2017
......................................................
Podpis
Bc. Oľga Chamuľáková
Predseda RŠ pri CVČ, ul.Mierová 335/22
Medzilaborce

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Medzilaborce
schvaľuje - neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017

......................................................
podpis
za zriaďovateľa

