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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
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. Plán práce školy CVČ na školský rok 2019/2020.
4. Informácie o činnosti Rady školy pri CVČ.
5. Ďalšie podklady: Plán celomestských a okresných podujatí na rok 2019/2020,
vyhodnotenie výsledkov a podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti, prázdninové
vyhodnotenie.

Správa
o výchovno- vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach
CVČ Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2020/2021
ZÁKLANÉ INFORMÁCIE
1. Názov školy: CVČ
2. Adresa školy: Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín
3. telefónne číslo: 0435322168
faxové číslo:
4. Internetová adresa:
e-mailová adresa: ceveckotvrdosin@gmail.com
5. Zriaďovateľ: Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2
Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Daniela Jurincová

Funkcie
Poverená riadením CVČ

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Údaje o rade školy:
Rada školy pri CVČ 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 10.5.2004. Ďalšie štvorročné funkčné obdobie rady
školy končilo 15.05.2020. Vzhľadom na krízovú situáciu sa funkčné obdobie rady školy
predĺžilo podľa § 38b ods. 3 zákona č. 596/2003 Z .z. Nové voľby sa uskutočnia, keď sa
ukončí núdzový stav a budú vytvorené podmienky na uskutočnenie volieb.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
Sirota Milan
Kováčová Renáta
Dagmar Šašková
Rastislav Medvecký
Jana Gondová
Martina Jurčiová
Daniela Jurincová

Funkcia
predseda
podpredseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Zvolený /delegovaný/ za +
CVČ
CVČ
Delegovaný zástupca ZŠ M. Medveckej
Zástupca MsZ
Zástupca rodičov
Zástupca rodičov
Zástupca CVČ

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021:
Rada školského zariadenia CVČ zasadala počas šk. roka 2020/2021 jeden krát. RŠZ sa
zaoberala vyhodnotením plánov šk. roka 2020/2021, činnosťou ZÚ v CVČ, prázdninovou
činnosťou.
Od 1. 04. 2021 bola poverená riadením Daniela Jurincová na dobu 6 mesiacov.

Záujmové útvary v šk.roku 2020/2021
Názov záujmového útvaru
Aerobic
Futbal 1. ročník
Futbal 2. ročník
Futbal st. žiaci
Futbal ml. žiaci
Futbal predprípravka
Futbal prípravka
Futbal dorastenci
Všeobecná športová príprava
Florbal chlapci
Florbal dievčatá
Florbal žiaci
Florbal ženy/mix
Stolný tenis hráči
Stolný tenis pokročilí
Stolný tenis začiatočníci
Všeobecná príprava mladého športovca
Jumping
Mažoretky 1ročník
Mažoretky 2 ročník
Mažoretky 3-5 ročník
Mažoretky prípravka
GDS tanečná
Girls gang
Tanečná Hero
Hopkáčik
Škôlkarik tanečná predškoláčik
Tanečná prváčik
Tanečná druháčik
Tanečná tretiačik
Tanečná 4. ročník
Roztlieskavačky
Zábavníček MŠ
Škôlkarik 2
Šikovníček
Čarovná flauta
Lego 1. a 2 ročník
Lego 3. a 4. ročník
Legomaster

Vedúci útvaru
Jurincová Daniela
Ferenčík Milan
Sirota Milan
Ferenčík Milan
Sirota Milan
Ferenčík Milan
Ferenčík Milan
Sirota Milan
Burdeľ Milan
Burdeľ Milan
Burdeľ Milan
Burdeľ Milan
Burdeľ Milan
Teplanský Juraj
Teplanský Juraj
Teplanský Juraj
Teplanský Juraj
Kováčová Renáta
Krížiková Jaroslava
Krížiková Jaroslava
Krížiková Jaroslava
Krížiková Jaroslava
Gostíková Iveta
Gostíková Iveta
Gostíková iveta
Kováčová Renáta
Kováčová Renáta
Kováčová Renáta
Kováčová Renáta
Kováčová Renáta
Kováčová Renáta
Krížiková Jaroslava
Tekelová Žaneta
Tekelová Žaneta
Tekelová Žaneta
Tekelová Žaneta
Tekelová Žaneta
Tekelová Žaneta
Tekelová Žaneta

V školskom roku 2020/2021 pracovali tieto ZÚ ktoré sa členili na oddelenia:
-

oddelenie esteticko-vedné
oddelenie športu

Záujmové útvary viedlo:
-

9 interných zamestnancov

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie COVID 19 prevádzka CVČ
pozastavená od 12.10.2020 až do 13.6.2021
Údaje o fyzickom počte zamestnancov
CVČ
Zamestnanci
interní

Počet
CVČ 9

Externí - na dohodu 0
o pracovnej činnosti
Externí - dobrovoľníci 0
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ***
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
- ostatní

9
9

0
0
0
0
0
0

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných CVČ
Pre všetkých v nebi . Online
Súťaž o najvtipnejšiu hallowensku masku
Zbierka a rozvoz krabíc pre seniorov
Zbierka pre sociáne slabé rodiny ZOHREJ SRDCE
Mikuláš na vianočnom koči
Mikuláš v MŠ
Súťaž pri príležitosti MDŽ Online
Veľkonočné tvorenie Online
Súťaž ku dňu matiek Online
Súťaž Deň otcov Online
Všetky akcie, ktoré sme organizovali, boli vydarené a plné zážitkov a nezabudnuteľných
chvíľ strávených v CVČ. Aktivity, do ktorých sme sa zapojili, boli pre nás reklamou našej
práce a práce dobrovoľníkov.
Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, rodičia napomáhajú zariadeniu v činnostiach:
vlastnou účasťou a pomocou na sústredeniach, vystúpeniach a súťažiach,
zabezpečovaním jednotlivých vystúpení, pomoc pri organizácii podujatí,
sponzorstvom jednotlivých akcií alebo krúžkov.
Akcie počas letných prázdnin v školskom roku 2020/2021
Júl - august 2021
dátum
6.7. – 9.7. 2021
6.7. – 9.7. 2021
12.7.- 16.7.2021
19.7. – 23.7.2021
19.7. – 23.7.2021
26.7. – 30.7. 2021
2.8. – 6.8. 2021
2.8. – 6.8. 2021

aktivita
Futbalový tábor prímestský
Tanečný prímestský tábor
PDLT Letný kokteil
PDLT Pohoďáčik
PLT Tuláčik
PDLT Relaxík
PDLT Letné dobrodružstvo
Futbalový tábor prímestský

Predmetové olympiády v súlade s POP na školský rok 2020/2021
sa uskutočnili na základe poverenia a Zmluvy s Krajským školským úradom v Žiline:

Organizácia predmetových olympiád
Názov olympiády
OK olympiády AJ online
OK MO Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 online

Projekty
Názov projektu
Zelené oázy – Oáza pľúc
Florbal – šport pre všetkých coop jednota
Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Školské zariadenie sa nachádza v ZŠ Márie Medveckej v prístavbe školy, budova má
samostatný vchod je jednoposchodová, murovaná.
Priestory sú upravené na mimoškolskú aktivitu detí a mládeže. Priestorové usporiadanie
a funkčné členenie výchovno-vzdelávacieho zariadenia je nasledovná plocha priestoru
určeného pre záujmovú činnosť.
Priestorové členenie je nasledovné :
Prízemie : Šatňa určená pre deti CVČ. Umiestnené lavičky, vešiaky
Poschodie: riaditeľňa využívaná riaditeľkou a pedagogickými pracovníkmi. Umiestnené
pracovné stoly, kopírovací stroj, chladnička, skrinky na odkladanie administratívno
hospodárskej činnosti.
Trieda č. 1 využívaná na tanečné krúžky, vybavená zrkadlami, domácim posedením,
umývadlo kde je pitná voda, skriňa na odkladanie tanečných kostýmov, úložné skrinky.
Trieda č. 2 táto miestnosť je využívaná pre mažoretkové súbory. Jej vybavenie je taktiež
zrkadlami detským kútikom a skrinkami na odkladanie vecí, umývadlo s pitnou vodou.
Trieda č. 3 táto miestnosť je využívaná na Jumping. Jej vybavenie 10 trampolín, umývadlo
kde je pitná voda.
Kancelária je určená pre pedagogických pracovníkov CVČ. Vybavená je pracovnými stolmi,
sedacou súpravou, kancelárskym nábytkom, umývadlom a kuchynským vybavením.
Záchody sú oddelené vyhradené pre dievčatá a chlapcov, v každom záchode sú umiestnené
umývadlá a koše.
Miestnosť pre upratovačku tu sú umiestnené čistiace prostriedky

Na športovú činnosti využívame prepožičané priestory športovej haly, telocvičňu ZŠ,
športové ihrisko a ihrisko s umelou trávou. V týchto športových priestoroch sú toalety
a sprchy ako aj umývadlá s teplou a studenou pitnou vodou počtom prispôsobené na počet
športovcov a návštevníkov oddelene pre pohlavia.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka – príjem z podielových daní: počet 368
dotácia na jedného žiaka bola 368 x 350 Spolu 128 800 Eur.
2. V roku 2020/2021 na základe odovzdaného protokolu vzdelávacích poukazov za
školský rok v počte 172 x 3,2 x 6 vzdelávacích poukazov boli CVČ poukázané
finančné prostriedky v celkovej čiastke 3 302,4 € do konca kalendárneho roka,
v novom roku 172 x 3.2 x 4 v čiastke 2 201,6 €.
3. Využitie: Finančné prostriedky boli využité na mzdy, odvody, energie.
4. Príjem na predmetové olympiády činil 260 € /odmeny, cestovné, stravné/.
5. Príjem rodičovských prostriedkov za školský rok 2020/2021 do konca kalendárneho
roka t.j. september - december 2021 činil 1 712 Eur

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia
Centrum voľného času je zariadenie, ktorého úlohou je poskytovať deťom a mládeži
možnosť rozvíjať svoje schopnosti v rôznych záujmových útvaroch, s cieľom obohatenia ich
aktívneho odpočinku a účelného využívania voľného času. Naším cieľom je viesť deti
a mládež k zdravému spôsobu života, k zodpovednosti, aby vedeli správne využiť svoj voľný
čas, aby predišli kontaktu s drogami a alkoholom.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení
CVČ v šk. roku 2020/2021 sa nezúčastnilo žiadnych tanečných súťaží z dovôdu COVID 19.

SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vysoká tvorivosť pedagogických
zamestnancov
 nedostatočné ohodnotenie
 úspechy na vystúpeniach v rámci
pedagogických zamestnancov
mesta
 nekvalifikovanosť pedagogických

vysoká návštevnosť CVČ
 snaha pedagógov o nové štýly
tanca, ktoré sú vo svete v popredí
PRÍLEŽITOSTI
 dobré podmienky
voľného času

pre

využitie

zamestnancov

RIZIKÁ
 nedostatok finančných prostriedkov

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Spolupráca medzi ZŠ a SŠ v našom meste je výborná. Máme veľmi dobré vzťahy aj s CVČ
v Trstenej a Námestove.
Aj v budúcom školskom roku chceme klásť dôraz na skvalitňovanie spolupráce so všetkými
subjektmi zaoberajúcimi sa problematikou voľného času detí a mládeže, budeme hľadať nové
formy spolupráce s miestnou samosprávou a realizovať programy a projekty orientované na
prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčať ich
negatívny vplyv na deti a mládež.

