Centrum voľného času, Novozámocká 10, 947 01 Hurbanovo

SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Hurbanovo

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK
2014/2015
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R
k citovanej vyhláške, riaditeľstvo centra voľného času vypracovalo nasledujúcu správu.

I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1. Vstupné údaje
Názov zariadenia: Centrum voľného času
Adresa zariadenia: Novozámocká 10, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035/ 761 00 49, 0915 749 714
Internetová adresa: www.cvchurbanovo.sk
E-mailová adresa: cvc.hurbanovo@gmail.com
2. Údaje o zriaďovateľovi
Zriaďovateľ: Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
Štatutárny orgán: Mgr. Ildikó Basternáková – primátorka
Poverený prac. pre školstvo: Mgr. Katarína Valachová
Vedúci zamestnanec zariadenia: Mgr. Viera Györeová – riaditeľka
3. Organizačná štruktúra

Pedagogickí
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci
Pracovníci
Dohodu

Meno

Úväzok v %

Kariérový stupeň

Mgr. Viera Györeová

100,00%

vychovávateľ s 1. atestáciou

Jana Bajnóczyová
Brnáková

100,00%

samostatný vychovávateľ

Marcel Vereš

100,00%

samostatný vychovávateľ

Katarína Kecskésová

50,00%

školnícke a upratovacie
práce

na Ing. Ján Habardík
Jozef Dvorský
Pavol Zelenák

Bc. Benjamín Bögi
Tomáš Bičan
Mgr. Katarína
Mészárosová
Mgr. František Ilon
Mgr. Ján Hulko
Norbert Árpás

4.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vychádza zo Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestácii pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0
b) počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávania: 0
c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové vzdelávacie podujatia: 2
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňovalo aj formou individuálneho
štúdia. Zamestnanci sa zúčastňovali odborných kurzov, seminárov a školení v ich odbornej oblasti
s prihliadnutím na špecifickosť a dopĺňanie profesijných kompetencií. Z absolvovaných školení
a kurzov obdržali účastníci potvrdenia. Jednotliví pedagógovia priebežne monitorujú možnosti
zapojiť sa do kontinuálneho vzdelávania vychovávateľov centier voľného času organizované DP MPC
Komárno.
V rámci celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti kontinuálneho
vzdelávania s možnosťou získania kreditov pociťujeme (nedostatočnú ponuku) vzdelávacích
programov a školení pre vychovávateľov v CVČ zo strany akreditovaných vzdelávacích inštitúcií.
5. Školská samospráva a poradné orgány
Údaje o Rade školského zariadenia
Rada školského zariadenia Centra voľného času Hurbanovo bola ustanovená v zmysle Zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a predpisov
a Vyhlášky MŠ SR č.291/2001 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Predseda :

Jana Bajnóczyová Brnáková – pedagogický zamestnanec

Členovia :

Zoltán Ondrušek - zástupca rodičov
Mgr. Roland Hulko - zástupca zriaďovateľa

Georgína Radošická - zástupca zriaďovateľa
Marcel Vereš - pedagogický zamestnanec
Mgr. Katarína Valachová - zástupca zriaďovateľa
Bc. Štefan Tomaščin – zástupca zriaďovateľa
Od 23.5.2016 je zloženie RŠZ pri CVČ v Hurbanove nasledovné:
Predseda :

Jana Bajnóczyová Brnáková – pedagogický zamestnanec

Členovia :

Zoltán Ondrušek - zástupca zriaďovateľa
Mgr. Katarína Valachová - zástupca zriaďovateľa
Jitka Máčiková – zástupca rodičov
Katarína Kecskésová – zástupca nepedagogických zamestnancov

Pedagogická rada
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci.
Na svojich zasadnutiach prerokúvali:
- výchovný program centra voľného času
- výchovné plány - výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou
výchovného programu CVČ
- školský poriadok
- plán práce
- rozvrh týždennej činnosti
- prehľad prázdninovej činnosti, prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov
- metodickú činnosť
- pravidelnú záujmovú činnosť – poplatky do ZÚ a ich zameranie
- príležitostnú záujmovú činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia
V školskom roku 2015/2016 zasadala pedagogická rada na začiatku školského roka
(vyhodnotenie predchádzajúceho školského roka, príprava činnosti zariadenia na nový školský rok),
na polrok školského roka (hodnotenie prvého polroku) a na konci školského roka (hodnotenie
druhého polroku a príprava letnej prázdninovej činnosti).
Pracovné porady
Pracovné porady sa uskutočňovali súčasne s prevádzkovými poradami. Ich obsahom bolo
vyhodnotenie aktivít za predchádzajúce obdobie a návrh na riešenie event. vzniknutých problémov
počas vykonávania pravidelnej a príležitostnej ZČ centra.

II. KONCEPČNÝ ZÁMER CVČ A JEHO HODNOTENIE

1.

Všeobecná charakteristika Centra voľného času
Centrum voľného času zabezpečovalo podľa výchovného programu školského zariadenia, ktorého
názov je: ,, Pozitívna citová atmosféra a dostatočná pozornosť dieťaťu je základ prevencie pred
sociálnopatologickými javmi. CVČ Hurbanovo - to správne miesto pre Váš voľný čas ! ,,
Centrum voľného času ako zariadenie s celoročnou prevádzkou sa spravidla člení podľa
záujmových oblastí na oddelenia so záujmovými útvarmi. Žiak sa dobrovoľným prihlásením do
záujmového útvaru centra voľného času ( odovzdaním riadne vyplnenej žiadosti,, Žiadosť o prijatie
do záujmového útvaru CVČ na šk. r. ....,, a uhradením poplatku ) zaväzuje riadne dochádzať na
záujmovú činnosť. Je povinný riadiť sa školským poriadkom, pokynmi pedagogického pracovníka a
externého pracovníka. V záujme naplnenia práva na kvalitne využitý voľný čas, centrum
zabezpečovalo v školskom roku 2015/2016 prevádzku, organizáciu života členov a podmienky pre
optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v centre bol efektívne využitý z hľadiska
neformálneho vzdelávania.
Centrum voľného času sa podieľalo na organizovaní rôznych foriem záujmovej činnosti:
- pravidelnej - v záujmových útvaroch
príležitostnej - formou podujatí, súťaží, alebo exkurzií
spontánnej
- formou ponuky relaxačných a rekreačných aktivít, podľa záujmov
detí
- prázdninovej - formou táborov a podujatí
individuálneho prístupu k talentovaným deťom
2. Pravidelná záujmová činnosť
Počet členov záujmových útvarov k 15. 9. 2015 - 253 s počtom ZÚ - 19. Toto isté členenie sa
uskutočnilo i pri vykazovaní štatistických údajov pre príležitostnú činnosť 15-01. Záujmové útvary
a kluby pracovali podľa schválených výchovných programov s dôrazom na ich špecifiká. Výchovný
program zohľadňoval výchovné štandardy určené pre CVČ. Tematickými oblasťami výchovy boli:
spoločensko- vedná, esteticko-kultúrna, telovýchova , šport a zdravie. V rámci VP sme uplatňovali
hierarchiu cieľov:
a/
spoločenské
ciele
a to
rozvíjanie
osobnosti,
formovanie
mravného
vedomia
b/ inštitucionálne ciele, ktoré reprezentovali požiadavky nášho zriaďovateľa Mesto Hurbanovo
c/ špecifické ciele predstavovali konkrétnu záujmovú činnosť
Záujmové útvary viedli interní zamestnanci, externí zamestnanci t.j. pracovníci na Dohodu
o vykonaní práce. Počty členov v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet sa určoval
na základe:
charakteru
záujmového
krúžku
a
klubu
náročnosti
krúžku
(
finančného
zaťaženia
)
- materiálneho vybavenia
priestorových podmienok
Činnosť v záujmových útvaroch, prebiehala podľa typu záujmového útvaru 1-3 krát týždenne.
Záujmové útvary pracovali nielen v budove CVČ, ale aj v telocvičniach ZŠ mesta Hurbanovo, v
budove Špec. ZŠ s VJM Hurbanovo, na futbalovom štadióne MŠK Hurbanovo a v posilňovni KLUB
FITNES Hurbanovo.
PREHĽAD O POČTE DETÍ, ŽIAKOV A INÝCH OSÔB KTORÉ NAVŠTEVOVALI ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V
ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Oblasť - oddelenie Názov záujmového Počet detí
útvaru/počet
Vzdelávacia

Spoločenskovedná

Bambino klub

Počet žiakov

Počet
osôb

iných

10

Pracovnotechnická
Prírodnoenvironmentálna
Esteticko-kultúrna

Tanečníček
Show dance I.
Show dance II.
Break dance
Free dance
Dance mix
Telesná a športová Kids krossík
Futbal prípraváčik
Futbal prípravky
Futbal ml. žiaci
Futbal st. žiaci
Futbal dorast
Vzpieranie
Mix športových hier
Indoor activity
Core cvičenie
Volejbal
Floorbal
Funkčný tréning
Fit klub

10
10
12
8
4
18

4

8
13
16
18
16
15
10
38
13
8
10
12
5

10
10

3. Príležitostná záujmová činnosť
Priamo súvisela s hlavnými úlohami CVČ v oblasti výchovy a vzdelávania . Bola zameraná na prevenciu drogovej závislosti a protispoločenskej činnosti organizovaním zaujímavých aktivít a podujatí,
ktorého cieľom bolo zmysluplne využiť voľný čas detí a mládeže organizovaním týchto podujatí. Príležitostnej činnosti sa okrem verejnosti, detí a mládeže mesta zúčastňovali aj naši členovia krúžkov,
klubov a tanečných skupín. Vo veľkej miere sme venovali pozornosť reprezentácii našich záujmových
krúžkov, klubov a tanečných skupín na podujatiach iných organizátorov v rámci mesta, regiónu.
Príležitostná záujmová činnosť pozostávala z týchto výchovných činností:
- organizovanie miestnych podujatí pre deti a mládež

- organizovanie podujatí pre deti s rodičmi v rámci dlhodobého projektu nášho zariadenia ,, Šťastné
dieťa –šťastná
rodina,,
- organizovanie športových podujatí v rámci projektu prevencie drogových závislostí a správneho
životného štýlu pod
názvom „ Zdravo a fit – FIT CVČ DAY “
- organizovanie tanečných workshopov ,, Show dance ,,
- spoluúčasť na podujatiach organizovaných Mestom Hurbanovo a Miestnym spolkom Slovenského
červeného kríža v
Hurbanove
Príležitostná záujmová činnosť

Počet podujatí

Počet účastníkov

Spoločenských vied

4

245

Kultúry a umenia

7

492

Telovýchovy a športu

15

1241

Turistika a branné športy

0

0

Ekologická výchova

0

0

Informatika

0

0

Prírodné vedy

0

0

Rodičia a deti

6

1578

Spolu

32

3556

Najúspešnejšie podujatia
Podujatie

Dátum

III. Buď FIT TOUR 2015

15.11.2015

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ – charitatívne podujatie

28.11.2015

Mikuláš v Bambine a prvá vianočná hviezda

04.12.2015

Andrea Coddington - beseda

8.12.2015

Detský fašiangový karneval 2016

31.1.2016

BABY BURZA

18.3.2016

CVČ Hurbanovo deťom – Detský festival zábavy k 28.5.2016
MDD ,,Šťastné dieťa – šťastná rodina ,,

4. Prázdninová činnosť
Názov

Dátum

Miesto

Vianočné prázdniny 2015

5. -8.1.2016

CVČ Hurbanovo

Detský karneval

31.1.2016

KS MKT Hurbanovo

Jarná prázdninová herňa

22.2. - 26.2.2016

CVČ Hurbanovo

12. ročník turnaja v beach volejbale O pohár
primátorky mesta Hurbanovo
Tradičný detský letný tábor v Severke
Letné prázdninová herňa I.

11.6.2016
7.-.9.7.2016
8.8. - 12.8.2016

Športový areál
Hurbanovo
Zákopčie
CVČ Hurbanovo

Letné prázdninová herňa II.

15.8. - 19.8.2016

CVČ Hurbanovo

5. Spontánna činnosť
- aktivity s rodičmi a deťmi
- debatné kluby
- nácviky kultúrnych programov
- biliard
- stolný tenis
- stolný futbal
- tvorivé dielne
- debatné kluby muzikantov začínajúcich kapiel
- odborné poradenstvo
- narodeninová párty členov ZÚ
- ukončenie športovej sezóny – futbal
- tanečné aktivity
6. Zapojenosť do projektov
Centrum voľného času o sa každým rokom aktívne zapája do tvorby a realizácie projektov.
Reagujeme na výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Hurbanovo, Nitrianskej komunitnej
nadácie a iných nadácii. Úspešné projekty sú orientované na podporu výchovných aktivít v oblasti
kultúry, spoločenskej výchovy a športu. NSK sme predložili dve žiadosť o dotáciu na realizáciu dvoch
projektov, ktoré boli schválené a aj zrealizované – jeden z oblasti kultúry a jeden z oblasti športu.
1. RODINNÉ ROBRODRUŽSTVO – ŠŤASTNÉ DIEŤA ŠŤASTNÁ RODINA - OSLAVY MDD – 9. ročník –
Detský festival zábavy k MDD 28.5.2016 areál CVČ
Cieľ projektu: Spoločne strávený deň detí s rodičmi, starými rodičmi, priateľmi, plný hier a zábavy
s podporou myšlienky spolupatričnosti rodiny.
2. ZDRAVO A FIT – Hurbanovo v pohybe v rámci podujatia ( 1. ročník Hurbanovského dňa darcov krvi
19.9.2015 organizovaného v spolupráci s Miestnym spolkom SČK v Hurbanove )

Cieľ projektu:
Aktivity
s cieľom vypestovať u detí návyk k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu a
darcovstvu krvi.
3. SME ŠŤASTNÍ KEĎ MÔŽEME POMÁHAŤ – Raiffeisen BANK
projektu: LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA PO ANGLICKY V CVČ HURBANOVO - neúspešný

Názov

7. Odber odbornej literatúry
Odbornú literatúru ( Škola, Manažment školy v praxi ) pre pedagogických zamestnancov CVČ
zabezpečuje zriaďovateľ. Iuventa, Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava a Rada mládeže
Slovenska nás pravidelne informuje o inovatívnych formách činnosti s deťmi a mládežou
prostredníctvom svojej tlače.

III. SWOT ANALÝZA VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV
SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 profesionalita pedagógov centra

 málo finančných prostriedkov na vlastnú
činnosť

 inovatívne aktivity
 podpora zriaďovateľa pri realizácii
voľnočasových aktivít a pomoc pri ich
organizovaní
 kvalitná výchovno – vzdelávacia činnosť
pedagógov, ich flexibilita, originalita a sa
- mostatnosť vo výchovno – vzdelávacom
procese
 dobrá klíma na pracovisku, tímová práca
pedag. zamestnancov
 široký záber výchovnej činnosti
zariadenia
 dobrá spolupráca s MŠK Hurbanovo
 referencie spokojnosti zo strany rodičov a
verejnosti ( pozitívna spätná väzba )
 dobrá spolupráca so školami a ďalšími
subjektami mesta
 vytvorený bezbariérový vstup pre
imobilných návštevníkov zariadenia
 možnosť realizácie cyklických seminárov a
kurzov pre verejnosť
 kvalitná realizácia prázdninovej činnosti,
narastajúci záujem zo strany verejnosti

 niektoré priestory centra sú v
nevyhovujúcom stave
 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 a 40 – 01 k normatívnemu
financovaniu
 obmedzené možnosti pre športové a iné
netradičné ZÚ
 vzdelávacie poukazy – výhoda pre školy
 slabá finančná motivácia pre výchovných
a nepedagogických zamestnancov CVČ
 poplatky do záujmových útvarov ( záujmová
činnosť na školách je bezplatná )
 zníženie počtu interných pedagogických
zamestnancov
 z dôvodu šetrenia majetku CVČ
neposkytovať priestory CVČ iným
organizáciám

 vybavenie centra pre mladé mamičky Bambino
 zotrvanie silného sponzora F PETROL pri
organizovaní veľkolepých tradičných
podujatí
 získanie a zotrvanie nových sponzorov:
Limcar Hurbanovo, Billfer trade Pa3k
Design
PRÍLEŽITOSTI

HROZBY

 účasť na ďalšom vzdelávaní a možnosť
sebavzdelávania pedagógov
 projekty, granty, žiadosti o dotáciu na
činnosť ( kultúra, šport )
 možnosť využívania na propagáciu
CVČ mestskú káblovú televíziu Carismu,
mestský rozhlas, web mesta, web
a facebook CVČ a mestské noviny
Hurbanovský malý svet
 propagácia činnosti CVČ prostredníctvom
osobností Slovenka - Andrej Wallner
 možnosť využívať Ordódy park na aktivity
CVČ

 nedostatočný počet pedagógov
 poplatky do ZÚ
 silné konkurenčné prostredie - bezplatné
záujmové krúžky na ZŠ mesta a tretieho
sektora
 systém financovania
 nepriaznivý demografický vývoj
 výchova detí v rodine bez dôrazu na
zmysluplné trávenie voľného času ich detí
 i napriek prísľubu debyrokratizácie,
narastanie ,, papierovej záťaže ,,
 uprednostňovanie virtuálnej komunikácie
 obmedzenie finančných prostriedkov a ich
prerozdelenie v originálnych kompetenciách

IV. KONTROLNÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ
-

zameriava sa na plnenie požiadaviek a využívanie výchovno – vzdelávacích
štandardov, na plnenie úloh vyplývajúcich z celoročného plánu práce zariadenia

V. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou v Nitre.
Posledná inšpekcia v zariadení prebehla v dňoch 4.3. – 5.3.2014.

VI. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Materiálno – technické a priestorové vybavenie CVČ celkovo primerané. Je však potrebné previesť
rekonštrukciu strechy, zatepliť budovu, previesť výmenu okien a dverí na budove a zrekonštruovať
zábradlie ( aj na poschodí ), dať nový náter a z bezpečnostných dôvodov promptne riešiť opravu
schodov – hlavný vchod do budovy.

Budova CVČ a jej priestorové vybavenie:
- zrkadlová sála
- učebňa počítačov – 1
- vstupný informačný vestibul so stolným futbalom
- učebňa
- pivnica
- sklad materiálu pre krúžkovú činnosť 2
- BAMBINO
- sklad inventára 2
- miestnosť pre upratovačku - údržbárska dielňa
- kuchynka
- riaditeľňa
- kancelárie vychovávateľov
- zborovňa
Materiálne vybavenie záujmových útvarov
Materiálno – technické podmienky v CVČ vyhovujú potrebám výchovno – vzdelávacej činnosti, ale z
nedostatku finančných prostriedkov nie sú pokryté všetky požiadavky záujmových útvarov a to
vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú finančnú situáciu v Meste Hurbanovo, nakoľko naďalej
pretrváva šetrenie v oblasti nákupu tovarov a služieb, rekonštrukčných a údržbárskych prác. Ale je
potrebné dôraz klásť na skvalitnenie výchovno – vzdelávacej činnosti nákupom nových učebných
pomôcok, didaktických hier, doplniť športový inventár zakúpením kvalitného športového materiálu
a taktiež priebežne dopĺňať BAMBINO - klub pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke. Zvyšovať
vybavenosť výpočtovou technikou a zabezpečiť farebnú tlačiareň, ktorá je v našej organizačnej práci
nevyhnutnosťou.
Ďalšie ciele pri úprave interiéru:
–
–

postupne zabezpečovať výmenu starých, opotrebovaných kobercov a nábytku.
pre skvalitnenie letnej prázdninovej činnosti zakúpiť bazén, pivné sety a altánky potrebné pre
realizáciu prázdninových workshopov v prírode

VII. FINANČNÁ ANALÝZA
1.
Centrum je bez právnej subjektivity, je financované z rozpočtu mesta v zmysle zákona č.
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších
zmien a predpisov. Účtovné doklady sú vedené na Mestskom úrade Hurbanovo.
2. Príspevky, poplatky
V zmysle § 116 ods. 6 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou centra voľného času v Hurbanove, ktorého zriaďovateľom je obec, určí obec.
Mesto Hurbanovo stanovuje pre Centrum voľného času v Hurbanove výšku mesačného príspevku
pre zákonného zástupcu žiaka v sume 3 eurá a výšku príspevku pre toho istého žiaka zapísaného do
každého ďalšieho záujmového útvaru vo výške 1 euro. Pre dospelú osobu sa stanovuje príspevok vo

výške 4 eurá. Príspevok sa nevzťahuje na deti navštevujúce Špeciálne základné školy a deti z
Krízového strediska SOS v Hurbanove. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba je povinná tento
príspevok uhrádzať mesačne do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po dohode s riaditeľkou CVČpolročne v prvom aj v druhom polroku príslušného školského roka. Zriaďovateľ centra voľného času
môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3. Vzdelávacie poukazy
Prínosom pre skvalitnenie činnosti CVČ v školskom roku 2015/16 boli odovzdané vzdelávacie
poukazy v počte 62 , ktoré sa využívali ako bónusový systém finančnej podpory v zmysle Zákona č.
597/2003 Z.z. O financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Hodnotu poukazu
určuje na každý kalendárny rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vzdelávací poukaz
v roku 2015 t.j. 10 mesiacov mal hodnotu 30 eur ( 3,0 eura na mesiac ). Poskytnuté finančné
prostriedky zo vzdelávacích poukazov, sú súčasťou rozpočtu zariadenia. V uplynulom školskom roku
boli využité na autobusovú dopravu pre deti zúčastňujúce sa letnej prázdninovej činnosti.

VIII. AKTIVITY A PREZENTÁCIA CVČ NA VEREJNOSTI
· organizovanie Dní otvorených dverí - propagácia záujmových útvarov
· propagácia aktuálnej činnosti pomocou rôznych verejných podujatí
· edičná činnosť a vytváranie ponúk pre cieľové skupiny o činnosti CVČ
· zabezpečovanie fotodokumentácie všetkých podujatí CVČ
· využitie všetkých dostupných foriem propagácie formou regionálnych masovokomunikačných
prostriedkov –
Nitrianske noviny, týždenník Delta, Mestská káblová televízia Carisma, rozhlas, web a facebook
mesta Hurbanovo,
web a facebook CVČ
- propagácia formou kalendárneho plánu kultúrnych podujatí mesta Hurbanovo
· pravidelné zverejňovanie termínov vlastných podujatí, ale aj úspechov CVČ
· propagovanie práce jednotlivcov aj kolektívov - úspechy súťaží
· publikovanie a vydávanie edičných titulov (prevencia drogových závislostí, zdravý štýl života a pod.)
Ďalšie formy propagácie na verejnosti:
-

aktívna vlastná webová stránka: www.cvchurbanovo.sk
pravidelné príspevky do médií ( rozhlas, tlač a mestská TV ), plagáty, oznamy
natáčanie prázdninových aktivít s TV Carisma
výroba plagátov, pútačov a ich distribúcia do škôl a iných inštitúcií
prezentácia činnosti na bilboardoch mesta Hurbanovo
organizovanie návštev a ponuka podujatí pre školy v školách

- estetizácia priestorov centra i vonkajšieho areálu
- týždeň otvorených dverí s propagáciou pravidelnej záujmovej činnosti
Činnosť

Dátum

Hodové slávnosti Nová Trstená

17.9.2015

Tanečné workshopy CVČ
Oslavy jesene – Svätoplukovo – tanečné
workshopy ZÚ Show dance CVČ

15.10.2015

BUĎ FIT TOUR 2015 – vystúpenie tanečných
ZÚ CVČ

15.11.2015

Detský fašiangový karneval 2015

31.1.2016

Detský festival zábavy k MDD

28.5.2016

Prezentácia futbalových záujmových krúžkov
( Majstrovské futbalové zápasy )

IX. SPOLUPRÁCA
Našim cieľom je budovať spoluprácu na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa prejavuje pri
spoločnom organizovaní jednotlivých podujatí, v zložke organizačnej, menej výrazná je v oblasti
finančnej.
- udržiavať a rozvíjať spoluprácu so školami, školskými, kultúrnymi inštitúciami na území mesta , ale
i okresu, či regiónu
- budovať nové vzťahy s nadáciami, občianskymi združeniami a inými subjektmi, ktoré sa podieľajú
na voľno-časových aktivitách pre deti a mládež
1. Spolupráca s Radou školského zariadenia
Rada podporuje všetky voľnočasové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času detí
a mládeže, o ktorých riaditeľka na zasadnutiach pravidelne informuje radu.
2. Spolupráca s rodičmi
Chvályhodná spolupráca s rodičmi. Rodičia nám dôverujú, o čom svedčí aj pretrvávajúci záujem o
záujmové krúžky, kluby, naďalej zvyšujúci sa záujem o voľnočasové aktivity centra, veľký záujem o
tradične organizované detské letné tábory, relaxačné pobyty, prázdninové workshopy ,letné
prázdninové herne, víkendové podujatia pre deti a mládež a i. CVČ spolupracuje s rodičmi aj pri
realizácii jednotlivých záujmových krúžkov a to formou, keď sa rodič priamo zúčastňuje priebehu
krúžkovej činnosti a je nápomocný vedúcemu krúžku a pri organizovaní ostatných veľkolepých
podujatí CVČ pre deti a verejnosť.

3. Spolupráca so školami
Korektná spolupráca škôl – ZŠ Konkolyho Thege Hurbanovo, ZŠ a MŠ s VJM Hurbanovo, MŠ Nový
diel Hurbanovo, MŠ A. Fesztyho Hurbanovo, ŠZŠ sVJM Hurbanovo a ZUŠ Hurbanovo participácia pri
organizovaní jednotlivých podujatí.
4. Spolupráca so zriaďovateľom
Čo sa týka starostlivosti a vytvárania vhodných priestorových a materiálových podmienok CVČ, je
spolupráca so zriaďovateľom, predstaviteľmi štátnej správy a územnej samosprávy dobrá,
zriaďovateľ je nápomocný pri organizovaní jednotlivých podujatí, poverený pracovník pre školstvo
Mgr. Katarína Valachová pravidelne informuje o zmenách v legislatíve. Dobrá spolupráca a vždy nám
nápomocný úsek služieb mesta Hurbanovo.
5. Spolupráca s MŠK Hurbanovo
Dobrá vzájomná spolupráca s Mestským športovým klubom Hurbanovo - prezident Zoltán
Ondrušek, má výrazne pozitívny vplyv pri rozvoji detských futbalových talentov, pri tvorbe
dlhodobejšieho projektu a obsadením vedúcich futbalových záujmových krúžkov bývalými hráčmi
MŠK Hurbanovo. Systematická komunikácia vedenie klubu – riaditeľka CVČ – tréneri jednotlivých
futbalových krúžkov, resp. družstiev.
6. Spolupráca s inými organizáciami a združeniami
Naše voľnočasové aktivity nám pomáhajú zabezpečovať a organizovať aj miestni podporovatelia,
podnikatelia. Na základe žiadostí do podnikateľských subjektov podporovali v školskom roku
2015/2016 CVČ nasledovné subjekty: Peter Farkas - F – PETROL Hurbanovo, jeho podpora spočíva
každoročne v uhrádzaní poplatkov pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke do Bambino klubu
a v uhrádzaní faktúr za detské programy pre deti a mládež Hurbanova v rámci celomestských
podujatí,ktoré pravidelne organizujeme. DS SMITH PLASTICS Hurbanovo, BILFER s.r.o. Hurbanovo,
Judita Horváthová ARDEK, VIVACITY GYM Komárno, CDT LIGHT – Ing. Andrej Doktorík, Občianske
združenie Lászlóa Basternáka, Heineken a.s. Hurbanovo, LIMCAR Hurbanovo, Rádio Slovensko,
Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti, Lekáreň SALVATOR Hurbanovo, Miestny spolok
Červeného kríža Hurbanovo, Ceginvest Hurbanovo, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo,
Pa3k Design, Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo, SLOVINCOM Hurbanovo, Technia Nové Zámky,
JAP CAR servis – Alexander Ďurčovič, Eduard Ševčík, Mgr. Roland Hulko. Ich podpora spočívala
v jednorázových vecných daroch a nákupom sponzorských cien na súťaže a podujatia. Taktiež sa nám
osvedčila spolupráca pri príprave a organizovaní celomestských podujatí s moderátorom Andrejom
Wallnerom, ktorý je v slovenskom éteri známy svojou pozitívnou náladou, príjemným vystupovaním
a milým humorom.

X. ZÁVER
Koncepčný zámer CVČ Hurbanovo - vyhodnotenie
Centrum voľného času v Hurbanove s terajším minimálnym počtom pedagógov v súčasnej
v silnej konkurencii, keď základné a stredné školy v meste za účelom získavania a využitia
finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov sa snažia svoju pôsobnosť rozšíriť aj
o voľnočasové aktivity a krúžky, zastáva naďalej popredné a dominantné miesto v oblasti
zmysluplných voľnočasových aktivít v meste Hurbanovo a naďalej potvrdzuje svoju vysokou

návštevnosťou na podujatiach opodstatnenosť, poslanie a miesto pri skvalitňovaní života mladých
ľudí v našom meste. Samotná existencia Centra voľného času v Hurbanove a jeho každodenné
pôsobenie v meste je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi
súčasného života.
Dlhodobé ciele :
Hlavné ciele koncepčného zámeru CVČ:
- vytváranie priestoru pre nové, zaujímavé voľnočasové aktivity podľa dopytu verejnosti, naďalej
ostať ústretovým pre spoluprácu s deťmi a mládežou zdravotne postihnutou a sociálne
znevýhodnenou
- udržanie a zvyšovanie členskej základne, ponuka kvalitných podujatí zameraných hlavne na šport
a pohybové aktivity
- získavať kvalitných externistov pre záujmové krúžky
- naďalej upriamovať pozornosť aj najmladšej vekovej kategórii detí –predškolský vek
- propagovať činnosť ZÚ a podujatí na verejnosti prostredníctvom médií
- vytváranie priestoru na zakladanie nových záujmových krúžkov a klubov aj v priebehu školského
roka
- výchovné aktivity viesť vo zvýšenej forme na zážitkovú , uvoľnenú a bezprostrednú
atmosféru, dávať priestor každému dieťaťu zažiť úspech, pochvalu a sebarealizáciu
- členov záujmových útvarov dostatočne motivovať k reprezentácii verejnosti na súťažiach,
podujatiach
- dôraz klásť na prázdninovú činnosť, ktorá zastáva i naďalej veľmi dôležité miesto, kde vzniká aj
priestor k osloveniu detí a mládeže k získaniu novej členskej základne v pravidelnej záujmovej
činnosti.
- uskutočňovanie kvalitných a atraktívnych podujatí pre cieľovú oblasť deti a mládež, rodičia a deti
- tvorba a realizácia projektov vyhlasovaných štátnymi inštitúciami a nadáciami a prostredníctvom
nich získavanie finančných prostriedkov pre skvalitnenie realizácie záujmovej činnosti a ďalších
voľnočasových aktivít
- v rámci koncepčného rozvoja naďalej realizovať príležitostné podujatia, činnosť s deťmi a
mládežou na miestnej úrovni, činnosť s dobrovoľníkmi s dôrazom na prevenciu drogových závislostí
a kriminality
- poskytovať metodicko-odborná činnosť v oblasti voľnočasových aktivít smerom k pedagógom ZŠ,
SŠ i k občianskym združeniam pracujúcich s deťmi a mládežou

Prerokované na pedagogickej rade zariadenia dňa: 10.10.2016
Hurbanovo 10.10.2016

Mgr. Viera Györeová
riaditeľka CVČ

Vyjadrenie Rady ŠZ:
Rada ŠZ pri CVČ Hurbanovo berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 predloženú Mgr. Vierou Györeovou – riaditeľkou CVČ.
Hurbanovo 12.10.2016

Jana Bajnóczyová Brnáková

