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Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013

Centrum voľného času,
Gagarinova 2490/13, Topoľčany
Základné identifikačné údaje :
Telefón : 038 / 532 50 75
E-mail : cvc.topolcany@gmail.com
Web.stránka : www.cvctopolcany.webnode.sk
Zriaďovateľ : Mesto Topoľčany - Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany
Vedúci zamestnanci : Jozef Breza - riaditeľ CVČ
Anna Habalová – zást.riad.,ped.pracovník/do 30.6.2013
Zamestnanci CVČ :

Jozef Just – ped.pracovník /do 30.5.2013 /
Ivan Valko – ped.pracovník
Daniela Melušová – nepedagogický zam.- upratovačka

V CVČ je založená Rada CVČ, ktorá presadzuje verejné záujmy detí,rodičov
a zamestnancov Centra. Predsedom Rady je Anna Habalová.
Riaditeľpredkladá Rade CVČ na prerokovanie a schválenie tieto materiály :
-

Plán činnosti CVČ
Vzdelávací program CVČ
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti,

Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ sa v škol. roku 2012-2013 riadila Plánom práce na
školský rok 2012-2013 plánom letnej činnosti, ako aj výchovným plánom pravidelnej
záujmovej činnosti.
A. Pravidelná záujmová činnosť :
Je zameraná na aktívny oddych,výchovu a vzdelávanie detí a mládeţe.Má za cieľ
vytvoriť u detí správne návyky na vhodné vyuţitie voľného času.Realizuje sa
prostredníctvom záujmových útvarov CVČ,podporuje rozvoj nových aktivít podľa
výberu,záujmu detí.Umoţňuje výber takých aktivít,ktoré zabezpečujú nielen
zábavu,oddych a relaxáciu,ale aj rozvoj osobnosti a vlastnú sebarealizáciu detí.
Počet záujmových útvarov : 68
Počet členov záujmových útvarov : 1 042
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Členovia ZÚ pracovali v škol. roku 2012-2013 v nasledovných krúţkoch :Anglický jazyk
MŠ 8x,malý futbal 3x,zákl.hry na gitare, digit. fotografovanie, šport. krúţok MŠˇ5x
strelecký krúţok, modelársky krúţok, tanečný krúţok, športové krúţky-hokej 5x,
plávanie 2x, karate, teni3x,florbal,hokejbal,florbalová liga, gymnastika, futbal,
hádzaná,jazdecká škola.
Celková účasť v ZÚ bola 21 408 detí.
B. Príležitostná záujmová činnosť :
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti Centrum zorganizovalo tradičné aj nové podujatia
pre deti a mládeţ Mesta Topoľčany , ako sú súťaţ v šachu základných škôl dievčatá
a chlapci, súťaţ v šachu stredných škôl dievčatá a chlapci, Mikuláš pre deti v CVČ,
stolnotenisový turnaj, šachová liga, súťaţ v šachu – ţiacke druţstvá, TOP
TALENT2013XVII. ročník, futbalový turnaj o Putovný pohár
primátora Mesta
Topoľčany,otvorenéhodinyAn.j.
naMŠJankaKráľa,Ľ.Fullua Škultétyho,Tribečská,Lipová,Gagarinova , MDD 2013-účasť na
programe,Ţochársky šachový turnaj,Florbalová CVČ liga st. a ml. ţiaci,Obvodné kolo
v šachu ţiakov,Vianočný stolnotenisový turnaj,Súťaţ v streľbe zo vzduchovky-okresné
kolo,Výlet na Oponický hrad-členovia ZÚ dig.fotografie, MŠ Dopravná vých.,Turnaj
hokejbalových nádejí,Dopravný servis-MŠ,Slovenský pohár vo florbale-CVČ
spoluorganizátor,Hokejbalový turnaj- O pohár riaditeľa CVČ,Súťaţ v PC hráchţiaci,ţiačky,Florbalový turnaj dievčat 7.-9.roč.ZŠ,Turnaj florbalových nádejí-ţiaci 1.4.roč.ZŠ
C. Voľno-časové aktivity :
Centrum je otvorené počas školského roka v čase od 11,00 do 19,00 hod. (pondelok aţ
piatok). Vo svojich priestoroch ponúka deťom a mládeţi zmysluplné vyuţívanie ich
voľného času formou hier - stolný tenis, stolový futbal, šach, upevňovanie zdravia v mini
fitnes, vyuţívanie internetových sluţieb pre neorganizované deti a mládeţ, súťaţe
zručnosti, dopravné súťaţe.
Na voľno-časových aktivitách v Centre sa spoločne zúčastňovali s deťmi aj rodičia.
Celková účasť na voľno-časových aktivitách bola 4 509 účastníkov.
Budeme vyuţívať vzdelávacie poukazy ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle zákona o financovaní základných škôl a školských zariadení.
D. Prázdninivá činnosť:
Počas jesenných, vianočných, jarných a veľkonočných prázdnin sa na voľno-časových
aktivitách v Centre zúčastnilo 220 účastníkov.
V rámci letných prázdnin boli zorganizované tri týţdenné turnusy mestských táborov
určené deťom od 6 do 15 rokov, zostávajúcim v mieste bydliska s účasťou 75 detí. Cez
letné prázdniny boli priestory CVČ otvorené denne od 8,00 do 16,00 hod., kedy
zamestnanci Centra organizovali mestské tábory a zabezpečovali voľno-časové aktivity,
o ktoré prejavilo záujem 291 účastníkov.
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Údaje o projektoch :
V školskom roku 2012/2013 boli realizované projekty dlhodobého zamerania: Cvičíme
s najmenšími- deti MŠ, Dopravná výchova – ţiaci 4.ročníka ZŠ, Dopravný servis – deti
MŠ
V škol. roku 2013/2014 budeme v spolupráci so zriaďovateľom pripravovať a predkladať
projekty na získanie finančných prostriedkov a pokračovať s projektami dlhodobého
zamerania
Propagácia a prezentácia :
Svoju činnosť Centrum prezentuje na verejnosti uvedenými podujatiami, ponukovými
listami a nástennými panelmi. Propagovanie činnosti sa uskutočňuje
aj
prostredníctvom regionálnej tlače,televízie Centrál a osobnými stretnutiami s deťmi
v základných školách, mládeţou a rodičmi.Výrazným posilnením propagácie činnosti
Centra bolo zriadenie propagačnej steny vo vestibule pozostávajúcej z panelov –
graficky upravených fotografií, symbolizujúcich činnosť jednotlivých ZÚ a ponuku voľnočasových aktivít CVČ a tieţ web.stránka CVČ - www.cvctoplcany.webnode.sk
Údaje o priestoroch :
Centrum sa nachádza v priestoroch bývalej základnej školy. Sú v primeranom
prevádzkovom a technickom stave.Vmiestnosti pre tanečné krúţky bola inštalovaná
zrkadlová stena a palubová podlaha,čím sa dosiahol poţadovaný štandart pre takúto
činnosť.V modelárskej dielni ( bývalá kuchynka) bolo potrebné odstrániť nepotrebný
materiál, vypratať sklad a namontovať regál.
Na činnosť sú vyuţívané priestory :
a) veľká chodba,vestibul - stolný tenis,stolný futbal,strelecký krúţok,na akcie
s väčším počtom účastníkov
b) herňa - mini fitnes, kniţnica
c) pracovňa zamestnancov-zborovňa
d) tanečná miestnosť
e) miestnosť šachová a autodráha
f) modelárska dielňa,učebňa výpočtovej techniky-internet
g) riaditeľňa,zborovňa,sklad,2x sociálne zariadenia
Materiálno-technické podmienky :
a)Učebňa výpočtovej techniky je vybavená 12 ks novými PC zostavami.
b) Herňa – cvičebné náradie-jeden nový beţ.pás, 4 ks stacionárne bicykle, 1 ks orbitrac,
posilňovacia lavička, 1 ks Vibra Belt, 1 ks stolový futbal, 2 ks posilňovacia stanica, 2 ks
steppery, ribstol, 2 nové Orbitraci,2 nové stac.bicykle a 1 ks AB KING PRO
c) vestibul – 4 ks stoly na stolný tenis.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:
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1. dotácia na člena záujmového útvaru

89,00 €

2. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotných zabezpečením
Centra od členov záujmových útvarov v šk.roku 2012/2013
5 060,00 €
3. poplatky za voľnočasové aktivity v šk.roku 2012/2013

1 210,80 €

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy

3 920,00 €

5. Finančný rozpočet na prevádzku zariadenia ( dotácia )

78 748,00 €

Centrum v Pláne práce na školský rok 2012/2013 malo stanovené nasledovné
zámery a ciele :
- v prevaţnej miere zamerať prácu Centra najmä na pravidelnú záujmovú činnosť
- zvýšiť vrámci pravidelnej činnosti počet záujmových útvarov a počet členov CVČ
predovšetkým v takých aktivitách,ktoré neponúkajú svojim ţiakom zákl.školy
- pokračovať v organizovaní tradičných veľkých podujatí pre deti a mládeţ mesta
- celú činnosť aj v budúcnosti smerovať k zniţovaniu kriminality, prevencie
rôznych druhov závislostí detí a mládeţe, k naplneniu ich voľno-časových potrieb,
rozvoju vedomostí a podpore talentov
- rozšíriť materiálne vybavenie mini fitnes, učebne výpočtovej techniky.

Plnenie zámerov a cieľov :
pracovníci CVČ hľadajú nové moţnosti , ktoré by deti a mládeţ oslovili a pomohli
im tvorivo a zaujímavo preţívať voľný čas.
- CVČ nadviazalo úzku spoluprácu so športovými klubmi v meste –
hokej,karate,plávanie,tenis,futbal,gymnastika,kde tréneri pôsobia ako externí
pracovníci - vedúci športových krúţkov. Počet ZÚ sa zvýšil o 14 a 456 členov
- podarilo
sa
spestriť
ponuku
ZÚ
o:
modelársky,strelecký,digitálnej
fotografie,základy hry na gitare,zumba,autodráha,florbal,hokejbal,šachový,hiphop,futbal,hádzaná,gymnastika,jazdecká škola,vodné pólo,stolný tenis,ktoré vedú
interní pracovnici Centra, dobrovoľníci aj externisti-dohodári.
- počet získaných vzdelávacích poukazov: 140
- v minulom školskom roku sme skvalitnili moţnosti cvičenia v mini fitnes
dokúpením ďalšieho cvičebného náradia / orbitrac, AB KING PRO, stacionárny
bicykel,beţiaci pás/
- naplnením cieľa koncepčného zámeru rozvoja CVČ bola realizácia drobných
rekonštrukčných prác- opravy výmenou-hlavného, zadného aj bočného vchodu do
budovy,výmena stropného osvetlenia vo vestibule,
výmena podlah. krytiny vo vestibule a celková estetizácia vnútorných priestorov
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Centrum dosahuje veľmi dobré výsledky vo výučbe anglického jazyka v materských
školách – kaţdý rok sa zvyšuje počet členov ZÚ - angličtina s pastelkami, k čomu
prispievajú otvorené hodiny pre rodičov detí.
Postupne sa zvyšuje návštevnosť Centra na voľno-časových aktivitách organizovaných v
Centre.Modernizáciou vybavenia priestorov na túto činnosť chceme ešte viac podporiť
záujem návštevníkov CVČ.Centrum je otvorené i pre rodičov detí, ktoré sú našimi členmi
a spoločne navštevujú niektoré ponúkané aktivity. Veľký záujem detí, mládeţe a
topoľčianskej verejnosti je o tradičné veľké podujatia, organizované v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom v Topoľčanoch.Celková účasť detí a mládeţe na
všetkých aktivitách poriadaných CVČ v šk.roku 2012/2013 bola 43 827 účastníkov.
Návrhy na skvalitnenie činnosti Centra :
-

získať odborných externých pracovníkov pre vedenie krúţkov, o ktoré deti
prejavujú najväčší záujem, vytvoriť im adekvátne podmienky pre činnosť
zvýšiť ponuku podujatí v oblasti príleţitostnej činnosti
zabezpečiť účasť a vystúpenia členov ZÚ CVČ na rôznych kultúrnych,športových
a spoločenských podujatiach,súťaţiach.
vedenie Centra voľného času má v zmysle koncepčného zámeru záujem nielen
o kvantitatívny,ale najmä o kvalitatívny rozvoj činnosti,čo si naďalej vyţaduje
primerané finančné náklady na podporu práce ZÚ i do vylepšovania materiálnotechnických, priestorových i personálnych podmienok CVČ.

-

Spolupráca CVČ s organizáciamia, inštitúciami,ktoré sa podieľajú na výchove
a vzdelaní :
-

dlhodobo
spolupracujeme
so
základnými
školami,
materskými
školami, strednými školami a športovými klubmi v meste
pri organizovaní väčších podujatí spolupracujeme so zriaďovateľom MÚ
Topoľčany, MsKS,miestnou samosprávou, obvodným úradom, Mestskou
políciou, šachovým oddielom a ďalšími inštitúciami, ktoré sa podieľajú na
organizačnom zabezpečení konkrétnych plánovaných podujatí.
Túto spoluprácu si váţime a chceme v nej pokračovať aj v ďalšom období.

V Topoľčanoch, dňa 15.10.2013

Mgr. Jozef Breza
Centrum voľného času,
Gagarinova 2490/13, Topoľčany
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