Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach CVČ JUNIOR
v šk. roku 2009/2010
a) Identifikačné údaje :
Zriaďovateľ : Mesto Sereď
Štatutár zriaďovateľa : Mgr. Vladimír Vranovič
Kontakty : Adresa : Centrum voľného času JUNIOR, Ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
tel. : +421 31 789 23 37
e-mail : igala@cvcsered.edu.sk
Riaditeľka : Mgr. Erika Šušlová

Údaje o rade CVČ :
Rada CVČ pri CVČ JUNIOR, Sereď 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 04. 04. 2008. Funkčné obdobie začalo dňom 04. 04. 2008 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.

5.

Meno a priezvisko
Mgr.Ivan Gála
Mária Lenčešová
Stanislav Tvrdík
Elena Šuláková

Funkcia
predseda
členka
člen
člen

Jana Sudimáková

členka

Zvolený /delegovaný/ za +
za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických zamestnancov
delegovaný za zriaďovateľa

zástupkyňa iného zariadenia
zaoberajúceho sa výchovno-zdelávacou činnosťou
za rodičov

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný
zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:
Rada CVČ zasadala v školskom roku 2009/2010 nasledovne:
.
6. 10. 2009 - prerokovanie plánu práce CVČ na školský rok 2009/2010
- správa o Letnom detskom tábore
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za rok 2008/2009
- Schválenie plánu zasadnutí Rady CVČ
- naplnenosť jednotlivých ZÚ a výška príspevkov za ZÚ
Plánované Decembrové zasadnutie sa neuskutočnilo pre práceneschopnosť predsedu Rady CVČ.
17. 03. 2010 – riaditeľka CVČ oboznámila členov rady s výsledkami finančnej kontroly a navrhovanými opatreniami.
29. 04. 2010 – prebehla z dôvodu platnosti vyhlášky 230/2009 Z. z. voľba nového člena rady
zo zástupcov rodičov. Bola zvolená Ing. Edita Kušnierová. Pani Elene Šulákovej sme
sa za jej členstvo v našej rade poďakovali listom 4. mája 2010.

06. 05. 2010 – zasadala naša rada opäť z dôvodu vzdania sa členstva v rade pani Ing. Edity Kušnierovej
z osobných dôvodov. Na jej miesto bola kooptovaná pani Viera Vašková.
- na tomto zasadnutí bol schválený nový Štatút rady CVČ.
- pozornosť sme venovali i príprave Letného detského tábora
Vzhľadom na to, že Mesto Sereď ako náš zriaďovateľ vyhlásilo na mesiac jún výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa boli o tejto skutočnosti ústnou formou informovaní aj členovia rady CVČ.
Aj o skutočnosti, že dňa 15. 06. 2010 bolo na MsZ uznesením schválené zrušenie právnej subjektivity
CVČ k 31. 08. 2010 a o ďalšom jeho pôsobení ako súčasti Základnej školy Jana Amosa Komenského
v Seredi od 01. 09. 2010 a následného zrušenia výberového konania mestom boli členovia rady
oboznámení.
Členovia Rady CVČ nám pravidelne pomáhajú pri propagácii našej činnosti na verejnosti a pri náboroch
členov do ZÚ. Kedykoľvek sú nám ochotní pomôcť, poradiť, vybaviť čo potrebujeme.

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach a ďalších poradných orgánoch
riaditeľa CVČ: /zoznam poradných orgánov riaditeľa CVČ/

Por. č.
1.
2.

Názov
Rada CVČ Junior
Pedagogická rada

Vedúci
Mgr. Ivan Gála - predseda
Mgr. Erika Šušlová – riad. CVČ

b) Údaje o členoch

Počet záujmových útvarov
Počet členov
Počet účastníkov klubovej činnosti (priemer na
mesiac)

k 15. 09. 2009
31
246
156

k 30. 06. 2010
31
196

c) Údaje o príležitostných aktivitách

Počet uskutočnených príležitostných aktivít
Počet zúčastnených na prílež. aktivitách (priemer na 1 aktivitu)

35
30

d) Prázdninová činnosť

Počet turnusov letného tábora
Počet účastníkov letného tábora (priemer na 1 deň)
Počet účastníkov prázdninovej klubovej činnosti (priemer na 1 deň)

4
34
13

Prázdninová klubová činnosť prebiehala počas prázdninových dní v školskom roku
– jesenné prázdniny, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné a prázdniny v auguste.

Prázdninová klubová činnosť bola za poplatok 0,66 Eura /20,- Sk/ na hodinu.

e) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov CVČ
Centrum voľného času
zamestnanci CVČ
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ***
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
- ostatní

Počet
5
3

Poznámka

3

2

1
1

ekonómka

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2009/2010
počet pedagogických zamestnancov,
ktorí štúdium
začali
pokračujú
Ukončili

Druh štúdia
uvádzanie začínajúcich pedagogických
pracovníkov do praxe
príprava vedúcich pedagog. zamestn.,
kt. platí príplatok za riadenie
priebežné vzdelávanie
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné štúdium
rozširujúce štúdium

1
1

Iné druhy vzdelávania
Druh

Počet účastníkov

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Aktivita

Branný viacboj
žiakov

prezentovaná kde

Mestský futbalový štadión

Organizátor
Počet účastníkov
podujatia (CVČ, žiakov
pedag.
mesto, a pod.)
CVČ a ZBTČ
30/6

Memoriál J.
Rezmúveša
Krížovky, sudoku zábavné popoludnie
Vianočná školská
aleja
Counter Strike –
zábavné popoludnie
Beh oslobodenia
mesta
Maľovanie
a ozdobovanie
kraslíc
Hurá prázdniny!
Futbal. turnaj
O pohár primátora
Letný detský tábor
Knižné hody
Príspevky
Ponuka ZÚ

Prezentácia CVČ

Telocvičňa ZŠ J. Fándlyho

CVČ

27/4

Hala v CVČ

CVČ

28/2

Ul. M. R. Štefánika

OŠMaTK

Učebne CVČ

CVČ

83/2

Mestský štadión

CVČ

130/4

Hala CVČ

CVČ

27/2

Ihrisko D. Štúra
Mestský štadión

DK s CVČ
CVČ

130/2
78/5

CVČ + kemping
CVČ
Sereďské novinky
Výklady obchodov, internet.
stránka mesta, letáčiky na
školách, v obchodoch
Internet. stránka mesta Sereď

CVČ
OŠMaTK

136/3
30/2

CVČ

Dosiahnuté výsledky členov CVČ v súťažiach
Umiestnenie Názov súťaže,
dosiahnuté výsledky
olympiády
okresné
krajské
celoslovenské
kolo

kolo

kolo

/2

Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach
názov súťaže

umiestnenie

Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach, v jednotlivých kolách uvádzať len pri dosiahnutí
1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky.

h) Údaje o projektoch, do ktorých je CVČ zapojené (vypracované a podané projekty,
úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, termíny trvania projektu)
i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v CVČ
{Údaje vyplní CVČ len v tom prípade, ak v ňom bola vykonaná komplexná inšpekcia v šk. roku
2009/2010. V správe uvedie záver zo správy komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie
jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich
výrazov}.
-

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ
/triedy, odborné učebne, didaktická technika a pod./
Záujmové útvary prebiehajú vo dvoch učebniach, vybavených modernými počítačovými zostavami, jedna
menšia učebňa je určená na jazykové záujmové útvary. Veľká hala je využívaná na cvičenie kalanetiky
a cvičenie s fit loptami. Máme zvlášť vyhradený priestor na streľbu zo vzduchovky a zvlášť priestor pre
malý zverinec, ktorý máme zriadený v CVČ.
Rôzne športové aktivity uskutočňujeme na priľahlých športových ihriskách ZŠ J. A. Komenského,
v telocvični a plavárni ZŠ J. Fándlyho, v telocvični Obchodnej akadémie a na mestskom štadióne.
k/ Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia.
CVČ Junior vytváralo počas školského roku 2009/2010 podmienky na neformálne vzdelávanie,
organizovali a zabezpečovali sme výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre
deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin.
Spolupracujeme so všetkými základnými a strednými školami v meste, tiež s MŚ Komenského a s jej
elokovanými zariadeniami /MŠ Murgašova, MŠ Jesenského/ a s Detským domovom v Seredi.
Podchytili sme deti z málo podnetného prostredia, deti z detského domova ktoré navštevujú naše ZÚ.
Značne vzrástol počet záujemcov o Letný detský tábor a prázdninovú činnosť.
CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase,
školám, školským zariadeniam, OZ, právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.
Často naše zariadenie navštevujú študenti pedagogických inštitútov, s ktorými konzultujeme rôzne
odborné témy z oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže.
V deťoch pestujeme a rozvíjame pozitívny vzťah k prírode, okoliu, národu, kamarátom, ľuďom inej rasy
a pod. Snažíme sa získavať každý rok viac členov do ZÚ a viac vzdelávacích poukazov, získavame čoraz
viac detí na prázdninovú činnosť a do letného detského tábora.
Svojimi aktivitami podporujeme prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi
a potláčame ich vplyvy. Taktiež podporujeme predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie,
intolerancie a rasizmu.
l) Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Informáciu o týchto oblastiach uvedie CVČ podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky, slabé stránky,
príležitosti a riziká.
Silné stránky :
- kolektív zamestnancov, ktorým je práca s deťmi a mládežou koníčkom
- uskutočňovanie takých aktivít, ktoré sú pre deti a mládež v ich voľnom čase lákavé a zaujímavé
- spolupráca so školami v meste a v okolitých obciach
- spolupráca s rodičmi
- spolupráca s Detským domovom
- spolupráca s MŠ Komenského
- veľký záujem o Letný detský tábor nielen v meste, ale i v okolitých obciach
Slabé stránky :
- veľmi nízky počet detí zo sídliska na Fándlyho ulici – ďaleko od CVČ, pre menšie deti len
v sprievode rodiča, nebezpečná svetelná križovatka
- nízky počet odovzdaných vzdelávacích poukazov do CVČ – konkurenčné prostredie so školami
- návšteva ZÚ je spoplatnená – rozhodujúca je finančná situácia v rodinách /kríza, nezamestnanosť/
Riziká:
- nedostatok finančných prostriedkov v mnohých rodinách, menej detí navštevuje CVČ

-

ak hospodárska kríza a nezamestnanosť neustúpi, budeme to i v budúcnosti veľmi pociťovať
v počte členov ZÚ a návštevnosti CVČ

m ) spolupráca CVČ s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom, vzájomné vzťahy
medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na
výchove a vzdelávaní v školách podieľajú
Úzko spolupracujeme s rodičmi členov ZÚ, so školami v meste, vychovávateľmi ZŠ, vychovávateľmi
Detského domova a s členmi našich ZÚ.
Sledujeme spoločný cieľ – naučiť deti a mládež efektívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.
Deťom, ich rodičom a širokej verejnosti sme k dispozícii denne počas celého kalendárneho roka.
V Seredi, dňa 14. 10. 2010

Túto správu naša rada CVČ na svojom žiadnom zasadnutí neprerokovávala, pretože CVČ dňom
31. 8. 2010 stratilo právnu subjektivitu a od tohto dátumu zanikla i rada CVČ.
Mgr. Ivan Gála
bývalý predseda rady CVČ

