Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej
činnosti Centra voľného času v Holíči
šk.rok 2015/2016

Názov ŠZ : Centrum voľného času
Adresa :
Kollárova 21, 908 51 Holíč
IČO :
42 16 03 91
Poverená riadením : Mgr. Dagmar Šablová
Kontakt: 034/ 668 50 36 , 0911 226 359,
email- cvc@holic.sk
www.cvcholic.sk

Formy výchovy a vzdelávania: denná
Druh ŠZ:
štátne
Výchovný jazyk :
slovenský

Zriaďovateľ: Mesto Holíč
Adresa:
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Kontakt :
034 / 668 20 11

Rada školského zariadenia CVČ v šk.r. 2015/2016
RŠZ pri CVČ Holíč má v súčasnosti nasledovných členov:
Pedagogickí zamestnanci CVČ
Zástupcovia rodičov
Delegovaný zástupca zriaďovateľa

-

Jaroslava Ralbovská
Mgr. Andrea Vaňková
Mgr. Lenka Filúšová
Mgr. Zdenka Cintulová
Mgr. František Janeček

Údaje o zamestnancoch CVČ v šk.r. 2015/2016
Počet zamestnancov CVČ -spolu 3
1. Mgr. Dagmar Šablová – poverená riadením – odborný pedagogický zamestnanec
3. Mgr. Andrea Vaňková – samostatná vychovávateľka
2. Jaroslava Ralbovská - samostatná vychovávateľka

Zamestnanci na dohodu:

Počet: 2

Dobrovoľní pracovníci v krúžkoch
CVČ:
Počet : 6

1.Madáková Dáša - účtovníctvo

Mgr.Šefčík, Ing. Horák, Vitásek O,

2. Mgr. Lucie Lovecká – Tvorivé krúžky,
výtvarné súťaže

Kuruc Jozef , Bc.Hojsík, Ing. Karas M.

Pravidelná záujmová činnosť
Počet prihlásených členov do CVČ v šk.r.2015/16

k 15.9.2015

Deti do 15 rokov................................................................................152
Členovia nad 15 rokov + dospelí.......................................................142
Spolu..................................................................................................294
Počet záujmových útvarov ( krúžkov).................................................21

Príležitostná záujmová činnosť v šk.r. 2015/2016
Počet akcií, organizovaných CVČ......................................... 42
Počet zúčastnených..............................................................7967

Počet detí do 15 r. z okolitých miest a obcí v šk.r. 2015/2016
Skalica ..................................................................................6
Kátov.....................................................................................5
Kopčany................................................................................8
Pop. Močidľany.....................................................................1
Trnovec.................................................................................2
Vrádište.................................................................................3
Petrova Ves..........................................................................2
Šaštín....................................................................................1
Brodské.................................................................................1
Radimov...............................................................................1
Spolu.....................................................................................31 detí.

Účasť detí na prímestských táboroch CVČ v šk.r. 2015/2016
Jarné prázdniny...................................................110 detí (22 x 5)
Veľkonočné prázdniny ........................................0 detí
Letné prímestské tábory................................... 116

(29x4)

125

(25x5)

130

(26x5)

.......................................................................................................................
Spolu prázdninujúcich detí....................................... 481 detí

Materiálno-technické vybavenie CVČ
Priestorové vybavenie školy:
- Budova ( 1 a 2.posch) na Kollárovej ulici 21, Holíč
- Počet tried na záujmovú činnosť : 3 triedy na druhom poschodí ( CVČ)
- 3 triedy na prvom poschodí ( Leteckí modelári, Aikido, Šachisti)











1x - učebňa/ne s upraveným bezpečným povrchom pre potreby nácviku
aikida, vybavené potrebným náradím a cvičebným náčiním (chodba, 1.posch)
3x -priestory pre aktívne využitie voľného času a spoločné činnosti – 1.posch.
3x -priestory pre záujmovú činnosť (pre záujmové krúžky) – 2.posch.
3x -priestory pre uloženie pomôcok ( sklady)
2x –priestor pre vedenie školy a potrebných pedagogických pracovníkov
s príslušným vybavením (1x miestnosť pre riaditeľa, 1x pre vychovávateľky)
s náležitým zariadením a vybavením
1x –priestor chodby pre odkladanie odevov a obuvi , skrinky (šatňa)
3x -priestory pre hygienu, vrátane 4 x WC pre deti a 1x pre vychovávateľky,
1x – priestor na spoločné stravovanie sa zamestnancov( kuchynka)
1x - pre riešenie zdravotných problémov detí a úrazov

Pridelené finančné prostriedky z rozpočtu -

šk.rok 2015/2016

Údaje o pridelených finančných prostriedkoch na r. 2015..................51 450 €
mzdy –
30 300 €
odvody 12 700 €
tovary, služby –
8 450 €

Finančné prostriedky za Vzdelávacie poukazy v šk.r. 2015/2016
vzdelávacích poukazov bolo vybraných ................................... 110 ks
finančné prostriedky boli použité v súlade s platnou legislatívou na podporu činností
tých detí, ktoré VP odovzdali v CVČ a to nasledovne:





učebné pomôcky na jednotlivé krúžky ( tanečný , výtvarný, športové hry)
nový koberec do hlavnej miestnosti, kde prebieha väčšina krúžkov
modelárske a výtvarné potreby
nákup stolov pre šachový krúžok

Údaje o projektoch
V šk.roku 2015/16 sme boli úspešní v projekte , schválenom v rámci dotácie TTSK
pod názvom:
,,Rómska futbalová jedenástka“, kde sme získali dotáciu 900,€.
Dotáciu sme použili na nákup futbalových športových potrieb a oblečenia, ktoré nám
budú celé ďalšie roky slúžiť pri športovej krúžkovej činnosti ako aj pri organizovaní
športových podujatí i počas prázdninových aktivít.

Spolupráca so školami a školskými zariadeniami
V rámci spolupráce so školskými zariadeniami v meste sme za rok 2015/2016
zorganizovali 35 príležitostných podujatí, súťaží a aktivít pre:
 MŠ Čabelku, MŠ Lúčky
 ŠZŠ Holíč
 Hotelová akadémia a SOŠ Holíč
 ZŠ Holíč
V spolupráca s Kultúrnym oddelením mesta Holíč a ďalšími inštitúciami v meste sme
zrealizovali 7 príležitostných podujatí.

Ďalšia spolupráca s inštitúciami v meste Holíč
V školskom roku 2015 /2016 sme spolupracovali s mnohými organizáciami
v meste a všetci nám ochotne vyšli v ústrety. Do táborových aktivít sa ochotne
zapojili hlavne príslušníci MS Polície, ktorí ozaj akčne a veľmi poučne participovali na
programe pre prázdninujúce deti. Ochotne nám vyšli v ústrety aj príslušníci štátnej
polície, ako aj vedenie mesta. Všetkým patrí naša veľká vďaka.
V budúcnosti sa opäť zameriame na rozvoj spolupráce, smerujúci k spoločne
organizovaným podujatiam , ako v rámci mesta Holíč, tak aj v blízkom okolí. Naďalej
bude našim cieľom spolupráca s takými subjektmi, ktoré poskytnú deťom aj
poznatky a vedomosti o bezpečnosti, prevencii proti SPJ a ekológii. S inštitúciami
v našom meste sa nám dobre spolupracuje.

Záver:
V našom školskom zariadení sa naďalej budeme snažiť:













Vytvárať ďalšie ponuky nových záujmových činností, vyplývajúce zo
záujmu detí a mládeže.
Osvetou a väčšou informovanosťou rodičov chceme zlepšiť spoluprácu
školského zariadenia a jej členov
Rozvíjať všetky súčasné záujmové krúžky, aktivity a naplánované akcie,
podľa a účasť rodičov na aktivitách, organizovaných CVČ.
Posilniť netradičnú štruktúru pracovníkov CVČ o nových dobrovoľníkov,
hlavne z radov rodičov, odborníkov z rôznych oblastí a o ďalších
animátorov z radov mladých ľudí a študentov stredných, vysokých škôl.
Zamerať sa na organizovanie aktivít pre deti a mládež, zameraných na
prevenciu sociálno-patologických javov ( spolupráca s políciou a PPP).
Posilniť a rozvinúť širšiu a plnšiu spoluprácu s ostatnými CVČ v okolitých
mestách
Vytvárať ponuky a posilňovať spoluprácu s Materskými školami a ďalšími
školami v meste
Využívať metodické materiály a rozvíjať aktivity, zamerané na komplexný
rozvoj osobnosti dieťaťa ( Metodické centrum Bratislava).
Odoberaním časopisu Vychovávateľ a s využitím internetu – rozšíriť
informálne ( záujmové ) vzdelávanie a pedagogický rozhľad o možných
aktivitách centier voľného času v rámci SR.
Spolupracovať na organizovaní záujmových aktivít aj pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ako sú deti z DD, postihnuté deti ( zdravotne
znevýhodnené), rómske deti. Tým napĺňať výchovnú funkciu CVČ a učiť
deti tolerancii, akceptácii, spolužitiu a prijatiu inakosti.
Snažiť sa o získanie väčšieho počtu vzdelávacích poukazov a tým získať
financie na zabezpečenie čo najlepšej prevádzky krúžkov.

Aktíva výchovno vzdelávacej činnosti CVČ:
 otvorili sme opäť s veľkým úspechom nové atraktívne ZČ( baletky, fit-krúžok)
 výborná úroveň jednotlivých záujmových činností v CVČ
 deti i dospelí majú veľký priestor pre kreativitu a autonómiu,
 dostatočný výber záujmových činností pre deti i dospelých
 veľký záujem detí o letné prímestské tábory, máme podporu u všetkých
oslovených subjektov, ktoré nám pomáhajú pri organizácii
 dobrá spolupráca s Mš , ŠZŠ v Holíči

Pasíva výchovno vzdelávacej činnosti CVČ:
 V horúcich letných mesiacoch musíme vždy z dôvodu prehriatych priestorov
CVČ meniť koncepciu táborových aktivít, vyriešilo by to v budúcnosti
nainštalovanie klimatizácie, čo sa postupne stáva nevyhnutnosťou pre stále
väčšie otepľovanie.




Vytvorením ešte jedného pracovného miesta pre vychovávateľku by sme
pokryli nedostatok pracovnej sily a hlavne vyriešili zložité čerpanie dovolenky.
Zároveň by to zlepšilo kvalitu poskytovaných služieb deťom i rodičom.
Bolo by potrebné zlepšiť informačné technológie v CVČ a hlavne obnoviť
kompletne hygienické zariadenia v našich priestoroch

v Holíči 13.9.2016

Mgr.Dagmar Šablová
poverená riaditeľka CVČ

