Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2019/2020
1. Základné identifikačné údaje o CVČ:
a) názov školského zariadenia
Centrum voľného času Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad Hronom
b) adresa školského zariadenia
Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom
c) telefónne a faxové čísla školského zariadenia
045/6733348, 0905 295 556, 0905 797 871,
fax 0456733348
d) internetová a elektronická adresa školského zariadenia
www.cvczh.edupage.org , cvczh@cvczh.edu.sk , riaditelcvczh@gmail.com
e) údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia
Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
f) mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s určením ich funkcie
Mgr. Helena Gáfriková – riaditeľka
g) údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch
Rada CVČ – 5-členná, predseda PaedDr. Petronela Černická za zamestnancov CVČ
od 13.3.2020 (ustanovujúca schôdza Rady CVČ po
voľbách), do 12.3.2020 Ľudmila Žifčáková
Členovia: za zriaďovateľa - Mgr. Monika Balážová
za zriaďovateľa - Mgr. Adriána Giláňová
za rodičov – Mgr. Monika Salayová
za rodičov – od 13.3.2020 Mgr. Slávka Kollárová
do 12.3.2020 Mgr. Martina Polachová
Iné poradné orgány – Pedagogická rada
- Okresný klub Slovenskej asociácie športu na školách
- Predmetové komisie jednotlivých predmetových olympiád
2. Údaje o počte žiakov CVČ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení
Počet žiakov navštevujúcich pravidelnú záujmovú činnosť sa v priebehu školského roka
menil z dôvodu nestálosti záujmu u jednotlivých detí a z dôvodu úhrady poplatkov za činnosť.
Počet prihlásených detí do záujmových útvarov k 15.9.2019: 304
Počet detí navštevujúcich CVČ v priebehu školského roka podľa jednotlivých záujmových
útvarov a v triednych knihách, bez podmienky 1 x fyzického nápočtu, je vždy iný.
Prehľad o počte záujmových útvarov a ich členov podľa triednych kníh:
Oddelenie :
Počet záujmových
Počet
útvarov
detí
Veda a technika, prírodoveda
4
39
Estetika a spoločenské vedy
11
146
TV, šport a rekreač. činnosť
18
249
SPOLU
33
434

Na oddelení estetiky a spoločenských vied pracovalo 11 záujmových útvarov :
Tanečná MŠ – vedúca ZÚ Mgr. Marianna Fronková
Kreatívna tvorba I. – vedúca ZÚ Adriána Budáčová
Kreatívna tvorba II. – vedúca ZÚ Adriána Budáčová
Malý výtvarník – vedúca ZÚ Adriána Budáčová
Ľudové tance Hronček - vedúca ZÚ Mgr. Monika Salayová, Mgr. Veronika Červenková
hudobný doprovod M. Faško
Ľudové tance Hronček Prípravka - vedúca ZÚ Mgr. Veronika Červenková,
Mgr. Monika Salayová, hudobný doprovod M. Faško
Maškrtníček I. - vedúca ZÚ Ľudmila Žifčáková
Maškrtníček II. – vedúca ZÚ Ľudmila Žifčáková
Moderný tanec I. – vedúca ZÚ Mgr. Marianna Lazárová
Moderný tanec II. – vedúca ZÚ Mgr. Marianna Lazárová
Klub MOST tanečná – vedúci ZÚ Mgr. Helena Gáfriková
Na oddelení prírodovedy, vedy a techniky pracovali 4 záujmové útvary:
Malý výskumník - vedúca ZÚ Adriána Budáčová
Legovačka I. - vedúca ZÚ Adriána Budáčová
Legovačka II. - vedúca ZÚ Adriána Budáčová
Astronomický – vedúci ZÚ Milan Miškóci
Na oddelení TV, športu a rekreačnej činnosti pracovalo 18 záujmových útvarov:
Florbal ml. – vedúca ZÚ Ing. Pavol Jankov
Florbal st. – vedúci ZÚ Daniel Knopp
Florbal pre deti MŠ – vedúci ZÚ Daniel Knopp
Florbal SŠ – vedúci ZÚ Daniel Knopp
Gymnastika ZŠ A – vedúce ZÚ PaedDr. M. Matoušeková, PaedDr. P. Černická
Gymnastika ZŠ B – vedúce ZÚ PaedDr. P. Černická, PaedDr. M. Matoušeková
Gymnastika ZŠ C(prípr.na talentovky) – vedúce ZÚ PaedDr. P.Černická,
PaedDr. M. Matoušeková
Gymnastika MŠ A – vedúce ZÚ PaedDr. M. Matoušeková, PaedDr. P. Černická
Gymnastika MŠ B – vedúce ZÚ PaedDr. P. Černická, PaedDr. M. Matoušeková
Halový futbal – vedúca ZÚ Mgr. H. Gáfriková
Stolný tenis I. – vedúca ZÚ Mgr. M. Lazárová
Stolný tenis II. – vedúca ZÚ Mgr. M. Lazárová
Strelecký – vedúci ZÚ Milan Miškóci
Šach – vedúci ZÚ Doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.
Zdravé nôžky MŠ I. – vedúca ZÚ Mgr. B. Ondríková
Zdravé nôžky MŠ II. – vedúca ZÚ Mgr. B. Ondríková
Zdravé nôžky ZŠ – vedúca ZÚ Mgr. B. Ondríková
Rekreačné korčuľovanie MŠ+ZŠ – vedúca ZÚ Alžbeta Bitterová
Počet vedúcich záujmových útvarov :
Interní Externí Spolu
4
11
15
Počet vedúcich nesúhlasí s počtom záujmových útvarov, niektorí viedli viac záujmov.
útvarov.

Prehľad aktivít z oblasti príležitostnej, spontánnej činnosti CVČ:
Oddelenie estetiky a spoločenských vied:
Deň otvorených dverí v Centre voľného času
Týždeň dobrovoľníctva – aktivity v rámci mesta a kraja
Stretnutie Infobodov o dobrovoľníctve – koordinátori dobrovoľníctva v kraji
Raňajky s primátorom – neformálne stretnutie členov Mestského žiackeho parlamentu ZŠ
v meste s primátorom mesta
Biela pastelka – verejná zbierka koordinácia a realizácia s členmi Mestského žiackeho
parlamentu pod garanciou ÚNaSS
Metodické stretnutia učiteľov dejepisu ZŠ v meste v spolupráci s p. Petrom Mosným
Dejiny – Komunistický režim – prednáška pre žiakov ZŠ, SŠ
Cyklus dejepisných prednášok (5) v CVČ pre žiakov II.st. ZŠ
Stretnutia a koordinácia činnosti Mestského žiackeho parlamentu ZŠ
Mám svojich starkých veľmi rád –15. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ
s prezentáciou pre starých rodičov a verejnosť
Nórsky deň – vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ a OGY, kreatívne dielničky, zábavné aktivity
pre deti a verejnosť
Najkrajšia Vianočná ozdoba – tvorivá súťaž na podporu udržiavania tradícii pre žiakov ZŠ
Srdce dobrovoľníka – ocenenia za dobrovoľnícku činnosť pod patronátom primátora mesta
Výlet na Hrebienok – pre deti a rodinných príslušníkov
Fašiangové vystúpenie DFS Hronček pre deti v MŠ, pre deti a mamičky v MC Úlik,
Program pre seniorov v Klube seniorov od deti DSF Hronček
MOSLEY – filmová rozprávka pre deti CVČ a ich rodičov pri príležitosti ukončenia
školského roka
Oddelenie prírodovedy, vedy a techniky:
Viac o počasí - prehliadka meteorologickej stanice
Život našich lesov – workshop s lesnými pedagógmi
Zábavná súťaž – Mladí lesníčkovia
Kráľovná a sladké potešenie
Mladí včelárikovia – zábavno-vedomostná súťaž
Školenie rozhodcov, trénerov FLL
Regionálne kolo FLL
ORIGAMI – prípravné stretnutia k projektu skladanie origami s pedagógmi ZŠ v ZH a Kca.
Oddelenie telovýchovy a športu:
Pracovné stretnutie členov florbalového Klubu CVČ Pirátos
Futbalový turnaj MŠ – podujatie CVČ v spolupráci s MsÚ pre predškolákov
Gymnastická prípravka pre žiakov, ktorí robia talentové skúšky na SŠ (X/2019 – III/2020)
Kondičná gymnastika pre volejbalový, hokejový a atletický klub (X/2019 – III/2020)
Olympiáda hviezdičiek – olympijské zábavné hry pre deti MŠ - zrušené

Centrum voľného času je podľa zmluvy s ObÚ v Banskej Bystrici, organizátorom
predmetových olympiád, postupových súťaží ZUČ, športových postupových súťaží.
Predmetové olympiády:
Počet účastníkov:
- Slovenský jazyk a literatúra: okresné kolo
9
- Anglický jazyk: okresné kolo ZŠ,SŠ
30
- Nemecký jazyk: okresné kolo ZŠ,SŠ
14
- Dejepisná olympiáda : okresné kolo
43
- Matematická olympiáda Z5,Z9
39
- Technická olympiáda
14
- Geografická olympiáda
65
- Chemická olympiáda - ONLINE
8
- Matematická olympiáda Z6,Z7, Z8 ZRUŠENÁ(Covid-19)
Postupové súťaže záujmovo-umeleckej činnosti:
-

Hviezdoslavov Kubín : ZRUŠENÁ(Covid-19)
Puškinov Pamätník: mestské kolo ZRUŠENÁ(Covid-19)

Postupové športové súťaže:
Okresné kolá:
Podujatie
OK Vybíjaná mini
OK Volejbal chlapci SŠ
OK Futsal chlapci ZŠ
OK Futsal chlapci SŠ
OK Volejbal dievčatá ZŠ
OK Florbal dievčatá ZŠ
OK Basketbal chlapci ZŠ
OK Florbal chlapci ZŠ
OK Florbal chlapci SŠ
OK Florbal dievčatá SŠ
OK Bedminton ZŠ
OK Volejbal dievčatá SŠ
OK Bedminton SŠ
OK Gymnastický štvorboj ZŠ
OK Vybíjaná dievčatá ZŠ
OK McDonald’s cup
OK Malý futbal dievčatá ZŠ Futbal cup
OK Na bicykli bezpečne
OK Atletika ZŠ
OK Futbal chlapci SŠ
OK Prehadzovaná najml. ZŠ

Detí a mládeže
48
27
90
61
48
94
45
109
13
16
54
35
20
ZRUŠENÝ
ZRUŠENÁ
ZRUŠENÝ
ZRUŠENÝ
ZRUŠENÉ
ZRUŠENÁ
ZRUŠENÝ
ZRUŠENÁ

Dospelých
6
2
2
2
2
3
2
4
2
2
3
2
3

Regionálne kolá:
Podujatie
RK Vybíjaná mini
RK Basketbal chlapci SŠ
RK Volejbal dievčatá ZŠ
RK Basketbal chlapci ZŠ
RK Volejbal dievčatá SŠ
RK Futbal chlapci SŠ
RK Vybíjaná dievčatá ZŠ

Detí a mládeže
24
16
29
23
ZRUŠENÝ
ZRUŠENÝ
ZRUŠENÁ

Krajské kolá:
Podujatie
KK Cezpoľný beh

Detí a mládeže
277

Prevencia:
Podujatie
Zdravý úsmev
Anonymita a bezpečnosť na internete
Šikanovanie, násilie a ochrana majetku
Legálne drogy, nelegálne drogy
Sú to iba slová? Extrémizmus,
rasizmus, xenofóbia
Zdravie si chráň

Detí a mládeže
962
417
364
425

Dospelých
3
2
2
2

Dospelých
3
Dospelých
70
18
14
22

231
65

22
6

Rekreačná činnosť:
Jarné prímestské tábory s dennou dochádzkou:
- Jarný tábor - neformálne vzdelávanie zážitkovou formou
- Jarný tábor – ProTech - zameraný na podporu technických zručností
Letné prímestské tábory s dennou dochádzkou (možnosť výberu jednotlivých dní):
- júl – Zvedaví pátrači, Rozprávkový maratón
- august – Lesné dobrodružstvo, Prekonaj sám seba
V školskom roku 2019/2020 sa počas 25 táborových dní (jarné a letné prázdniny)
zúčastnilo celkom 529 účastníkov.
Prehľad počtu podujatí a účastníkov celej príležitostnej záujmovej činnosti:
Tematické oblasti činnosti:
Prírodné vedy
Veda a technika, Informatika
Spoločenské vedy, Kultúra a umenie, Jazyky,
Zdravý úsmev, Prevencia, Rodičia a deti, Iné
TV, šport
Rekreačná činnosť – obdobie prázdnin
SPOLU

Počet podujatí:
19
12
145

Počet účastníkov
516
227
8525

71
25
272

1889
529
11 686

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov CVČ
Pedagogickí Prevádzkoví Spolu
4
2
6
Odbornosť a kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov CVČ:
Vychovávatelia pedagogického úseku spĺňajú odbornosť na 100%.
Počet externých zamestnancov : 1 správca PC siete CVČ
1 pracovníčka PaM
1 školská asistentka zubnej starostlivosti (Zdravý úsmev)
11 vedúcich záujmových útvarov
4. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov CVČ
Meno
Názov školenia
Priebeh školenia
Adriána Budáčová
Adaptačné vzdelávanie
Ukončené
začínajúceho pedagogického
zamestnanca
Mária Pelachová
Adaptačné vzdelávanie
Neukončené z dôvodu
začínajúceho pedagogického
ukončenia pracovného
zamestnanca
pomeru v skúšobnej
dobe
PaedDr. Petronela Černická
Kvalifikačné vzdelávanie
Ukončené
v oblasti športu – gymnastika
kvalif. stupeň trénera
5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Účinkovanie detí – členov záujmových útvarov CVČ:
Ľudové pásmo DFS Hronček - fašiangové zvyky pre deti MŠ
Ľudové pásmo DFS Hronček – pre deti a rodičov MC Úlik
Program pre seniorov DFS Hronček
6. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
PROTECH - projekt zameraný na technickú orientáciu detí aj pedagógov realizovaný
formou príležitostných aktivít:.
CVČ v školskom roku 2019/2020 zorganizovalo:
- Tábor ProTech pre aktívnych a úspešných žiakov ZŠ
- Prehliadka technickej tvorivosti Mladý Technik neuskutočnená v plánovanom období.
FIRST LEGO League
Centrum voľného času Žiar nad Hronom je jedným zo siedmich koordinátorov FLL (First
LEGO league) na Slovensku. V roku 2019 sa súťaže zúčastnilo 11 tímov. Podstatou je
programovanie LEGO robotov, rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných a prezentačných
zručností detí v slovenskom i anglickom jazyku, hľadanie riešení na vopred určenú tému.
Úspechom bolo víťazstvo regionálneho kola pre žiarsky tím AMAZING tím, ktorý sme
sprevádzali aj v semifinálovom českosloveskom kole konanom v Martine.
ZDRAVÝ ÚSMEV: realizovaný len do III/2020
Projekt v oblasti dentálnej hygieny zameraný na deti I. stupňa ZŠ a deti MŠ. Prostredníctvom
asistentky zubnej starostlivosti sa učia správne postupovať pri umývaní zúbkov, ale učia sa aj
ako a prečo vzniká zubný kaz, aké ďalšie choroby ohrozujú našu ústnu dutinu a získavajú
aj mnoho ďalších zaujímavých poznatkov. Podľa odborníkov je projekt mimoriadne úspešný
a deti, ktoré ho absolvujú majú podstatne lepšie výsledky pri prehliadkach, ktoré absolvujú u
stomatológov.

VIEM KTO SOM:
V oblasti prevencie sa CVČ venuje predovšetkým komplexu prevenčných aktivít v spolupráci
s Mestskou políciou, Okresným oddelením PZ SR a RÚVZ pod súhrnným názvom „Viem kto
som“. Cyklus prednášok je zameraný pre žiakov šiestych ročníkov ZŠ. Počas celého
školského roka prebiehajú prednášky s názvami naznačujúcimi obsah: Anonymita
a bezpečnosť na internete, Legálne a nelegálne drogy, Násilie a ochrana majetku, Zdravie si
chráň, Extrémizmus, Na ulici bez nehody. Vzdelávanie je uzatvárané preverovaním
vedomosti súťažou v školských kolách, v ktorom deti preukazujú vedomosti získané na
prednáškach. Najlepšie družstvá sa zúčastnia mestského kola, kde sú oceňovaní.
V tomto školskom roku ani školské a ani mestské kolo nebolo zrealizované.
OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK: - NEREALIZOVANÁ (Covid-19)
Olympiáda hviezdičiek je súťaž určená deťom materských škôl v rámci Olympijského
festivalu pre deti a mládež Slovenska. Ide nielen o športové, ale aj kultúrne a výchovné
podujatie s ambíciou ukázať deťom potrebu a krásu športu. O podujatie je záujem zo strany
detí, ktoré sa tešia zo športovania, môžu si vyskúšať niečo nové, ako je napr. štafetový beh.
Olympiádu organizujeme v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom a ZŠ, Jilemnického ulica
2 v Žiari nad Hronom.
OLYMPIJSKÝ BUFET ŠPORTOV – športový letný tábor – projekt schválený VÚC
BBK s finančnou dotáciou
Cieľom projektu bolo zorganizovať letný športový tábor formou bufetovej ponuky vybraných
olympijských športov a detské letné olympijské hry.
Účel projektu:
1. Predstaviť deťom myšlienku olympizmu a olympijského festivalu mládeže 2021
v banskobystrickom kraji.
2. Zoznámiť deti s olympijskými športami osobnou skúsenosťou prostredníctvom
letného športového tábora.
3. Ukázať deťom atmosféru olympijských hier, predstaviť všetky symboly, myšlienku
fair play a olympionikov banskobystrického kraja.
4. Formou hier ich zoznámiť so zdravým životným štýlom.
VÚC BBK nám aj napriek schváleniu projektu oznámil v mesiaci jún, že finančné
prostriedky budú využité na riešenie situácie súvisiacej s pandémiou.
7. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v CVČ.
8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach CVČ
Centrum voľného času pôsobí v priestoroch ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom.
Priestorové využitie:
Pedagogická činnosť:
- 2 klubovne ( záujmová činnosť + knižnica)
- 1 cvičebňa( trieda prispôsobená na športové a tanečné aktivity)
- 1 obývačka (záujmová činnosť, umelecké súťaže, besedy, reprezentácia a priestor pre
rodičov)
- 1 PC učebňa (6 PC – oddelená časť jednej klubovne na záujmovú činnosť)

Personálne priestory:
– riaditeľňa
– zborovňa
– kancelária pre technicko-hospodársky úsek (účtovníčka, pokladníčka)
– malý sklad (prevádzkový materiál, materiál pre činnosť krúžkov, archív).
Materiálové vybavenie:
CVČ je materiálne vybavené tak, aby činnosť pre deti i verejnosť bola zaujímavá:
- trenažér pre halové veslovanie
- luky s príslušenstvom
- ozvučujúca technika pre menšie podujatia
- speedmintonové sety
- florbalová sada (hokejky, loptičky, chrániče, prilby)
- Tatami v cvičebni
- Dataprojektor
- interaktívna tabuľa Hitachi StaBoard
- projektor Hitachi
- PC pre pedagógov
- LCD televízor
- Soundbar systém 4 v1
- Fotoaparát
- Tablet pre využitie pri FLL
Návrhy na priestorové a materiálno-technické vybavenie :
- Vymaľovanie všetkých priestorov CVČ
- Nábytok vhodný na uskladnenie športového materiálu, knižnice
- Renovácia a posilnenie internetového pripojenia, záložný zdroj a zmena operátora
9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za rok
2019:
a) o dotáciách od zriaďovateľa
Dotácia od zriaďovateľa

120.343 EUR

Čerpanie:
Mzdy a poistné do poisťovní
98.655 EUR
- tarifné platy, odvody do poisťovní, príplatky za riadenie, osobne príplatky, kreditový
príplatok, odmeny – z toho osobné príplatky v celkovej výške 4.212,- EUR.
Prevádzka

21.688 EUR

Cestovné náhrady tuzemské
225 EUR
- finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie
cestovného pre zamestnancov na služobných cestách
Energie, voda a komunikácie
3.925 EUR
- finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s užívaním priestorov
Základnej školy na ulici M. R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom vo výške 2.925,EUR. Ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za telekomunikačné
služby a poštové služby.

Materiál
5.432 EUR
- na nákup učebných pomôcok pre jednotlivé záujmové útvary. Ďalej na kancelársky
materiál, kancelárske stoličky, gymnastické náradie – kladina, odrazový mostík,
bradlá, tablet Acer a Lenovo, mikroport, florbalová výstroj a bránky, farebná tlačiareň
Canon, úhrada predplatného za odbornú literatúru a softvérové licencie. Pracovný
odev pre upratovačku.
Údržba
- prostriedky boli použité na údržbu PC techniky.

139 EUR

Nájom
1 EUR
- tieto prostriedky boli použité na úhradu nájomného pre Základnú školu na Ul. M. R.
Štefánika 17 v Žiari nad Hronom.
Služby
11.966 EUR
- účastnícke poplatky za školenia, zviazanie mzdových listov, povinný prídel do
sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny na základe dohôd, pracovná
zdravotná služba, služby GDPR, poplatky za vedenie bankových účtov, náklady
spojené s organizovaním súťaží Centra voľného času.
b) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením Centra voľného času od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť
Príjmy za zápisné do záujmových útvarov
- tieto finančné prostriedky neboli čerpané
Príjmy za zápisné do táborov
- odvod poistného animátori
- cestovné a preprava
- nákup učebných pomôcok, materiálu
- úhrada za služby: stravovanie, dohody pre animátorov,
vstupné, ceny pre víťazov súťaží

3.391 EUR
3.721 EUR
265 EUR
361 EUR
287 EUR
2.808 EUR

c) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
použitia v členení podľa financovaných aktivít
Celková dotácia na vzdelávacie poukazy

2.451 EUR

- nákup učebných pomôcok
- odmeny na základe dohody o vykonaní práce
a stým spojené odvody
- všeobecný materiál a služby

1.250 EUR, t.j. 50,99 %
1.153 EUR, t.j. 47,04 %
48 EUR, t.j. 1,96 %

d) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov
žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít
-

v tomto kalendárnom roku boli získané takéto finančné prostriedky od:

Centrum dobrovoľníctva BB
250 EUR
- finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu pre aktivity
v Týždni dobrovoľníctva, na občerstvenie a na ceny pre dobrovoľníkov
OZ FLL Slovensko
2.520 EUR
- finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie Regionálneho kola
FLL, zhotovenie 3 hráčskych stolov FLL
e) o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov
Spolufinancovanie z rozpočtu mestského úradu
2.500 EUR
- finančné prostriedky získané od zriaďovateľa - Mesto Žiar nad Hronom,
na realizáciu projektu „PROTECH“ vo výške 1.500,- EUR. Prostriedky boli
použité na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, občerstvenie,
ceny pre víťazov súťaže Mladý technik a FLL, technický tábor, propagáciu projektu.
- Finančné prostriedky získané od zriaďovateľa – Mesto Žiar nad Hronom,
na realizáciu projektu „Prevencia“ vo výške 1.000,- EUR. Tieto prostriedky
boli použité na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok,
občerstvenie, propagačný materiál a to pre všetky spolupracujúce subjekty
v oblasti prevencie
Spolufinancovanie od obcí detí navštevujúce záujmové útvary CVČ 6.007 EUR
- finančné prostriedky získané od okolitých obcí na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s činnosťou CVČ za deti s trvalým bydliskom mimo územia mesta
Žiar nad Hronom navštevujúce záujmové útvary CVČ. Finančné prostriedky boli
použité na nákup učebných pomôcok a služby spojené s výkonom záujmových
útvarov, odmeny a odvody na základe dohody pre vedúcich záujmových útvarov.
Organizovanie súťaží z poverenia OÚ Banská Bystrica
3.700 EUR
- tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané na zabezpečenie obvodných a
regionálnych kôl predmetových olympiád, odborných súťaží a športových súťaží
žiakov ZŠ a SŠ obvodu Žiar nad Hronom. Vyčerpané boli v plnej výške na poštovné
a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, prenájom miestností, občerstvenie,
a cestovné náhrady pre súťažiacich, ceny pre víťazov, odmeny na základe dohody
o vykonaní práce pre rozhodcov a odborné poroty a odvody plynúce z dohôd o vykonaní
práce.
Organizovanie súťaže McDONALD´S CUP
150 EUR
- finančné prostriedky boli poskytnuté 1st CLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava
a účelovo viazané na použitie na obvodné kolo vo futbale mladších žiakov ZŠ
súťaže McDONALD´S CUP.
Organizovanie súťaží z poverenia SAŠŠ
208 EUR
- finančné prostriedky boli poskytnuté SAŠŠ a účelovo viazané na použitie na obvodné
a regionálne kolá súťaží žiakov ZŠ a SŠ.
10. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia
Cieľom CVČ bolo napĺňanie aktivít Výchovného programu CVČ. Viesť deti

k nadobúdaniu jednotlivých kompetencií, aktívne využívať svoj voľný čas, rozvíjať svoj
záujem i talent, získavať nové poznatky, skúsenosti, schopnosti i zručnosti, návyky,
realizovať sa v kolektíve, vedieť sa adaptovať v novom prostredí z hľadiska sociálnospoločenského.
Plnenie cieľa: prostredníctvom realizácie ročného plánu práce, aktívnej činnosti v ZÚ
a kvalitnej činnosti v rekreačných táboroch.
Ponukou záujmových útvarov sa CVČ snažilo kopírovať dopyt po jednotlivých ZÚ :
- osvedčené, ktoré majú svoju históriu (Legovačka, Kreatívna tvorba, Maškrtníček)
- žiadané ZÚ, po ktorých bol dopyt zo strany detí a rodičov (ľudový tanec – DFS
HRONČEK, gymnastika, florbal, rekreačné korčuľovanie)
Okrem pravidelnej činnosti sa prejavil väčší záujem o preferované príležitostné podujatia
celomestského charakteru:
- Prevencia a s tým spojené aktivity (ZŠ a SŠ)
- Týždeň dobrovoľníctva (aktivity spojené s šírením myšlienky dobrovoľníckej činnosti)
- Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti z projektu ProTech – nezrealizované
- Zdravý úsmev (zdravotná prevencia)
- First Lego League (robotická súťaž s celosvetovou pôsobnosťou) – 11 tímov
- Rekreačná činnosť - zo strany rodičov je vyhľadávaná forma prímestských denných
táborov so zaujímavým programom ( spojenie s výletmi, noc v CVČ a pod.).
Edičná činnosť:
1. Plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ
2. Mesačné plány – pravidelne zverejňované na verejných priestranstvách a inštitúciách
3. Kronika CVČ
4. Články v Mestských novinách a informácie v mestskej ATV
5. Editácia všetkých údajov o športových postupových súťažiach na stránke webového
portálu Ministerstva školstva www.skolskysport.sk
6. Facebook CVČ – obľúbený rodičmi i deťmi a zaručuje pružnosť vzájomnej
informovanosti
7. Informácie pre verejnosť na webovom sídle CVČ – www.cvczh.edupage.org
Priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v čase mimoriadnej situácie (12.3. –
30.6.2020):
Pravidelná činnosť:
- záujmové útvary, pri ktorých bolo možné realizovať činnosť dištančne, využívali
komunikáciu prostredníctvom sociálnej siete - FB adresa CVČ, nakoľko sa osvedčila ako
dostupný komunikačný kanál v čase mimo vyučovania pre deti i rodičov.
- pracovali hlavne tieto ZÚ: Maškrtníček, Tanečná pre deti MŠ, Astronomický, Legovačka,
Šach, Zdravé nôžky, Gymnastika pre MŠ a ZŠ.
Vedúci ZÚ sa zamerali na usmerňovanie, zadávanie úloh, návody na inšpiráciu, motiváciu
ako vhodne využiť svoj voľný čas.
Príležitostná činnosť:
1. Dobrovoľníctvo – komunikácia s CD BB, distribúcia online možných aktivít,
kontaktovanie dobrovoľníkov, ale aj členov Mestského žiackeho parlamentu ako možná
výpomoc, zabezpečenie informácie o prerušení plánovaných vzdelávaní s aktérmi,
sporadická komunikácia s odborom starostlivosti o občana MsÚ.
2. Postupové školské súťaže – zabezpečenie komunikácie so ZŠ a SŠ okresu, OÚ

v pôsobnosti kraja, SAŠŠ, realizácie Olympiády z chémie ONLINE – príprava úloh,
komunikácia s členmi hodnotiacej komisie, so súťažiacimi účastníkmi, s IUVENTOU, CVČ
Junior BB.
3. Vlastné aktivity podľa možnosti aj mimo Plánu práce – ponuka tvorivých dekoračných
činností, zverejnenie „Rodinnej hry“ súvisiacej s Dňom det.knihy, jej vyhodnotenie
a ocenenie víťazov(dodatočné odovzdanie cien po 15.6.2020), súťaž online – Príbehy zvierat
a následne ocenenie víťazov, ponuka hlavolamov, komunikácia s deťmi, rodičmi
prostredníctvom FB, telefonicky, mailom.
4. metodická činnosť, administrácia spojená s TK, vyúčtovaním poplatkov za pravidelnú
činnosť – konzultácie s rodičmi a verejnosťou, s externými vedúcimi ZÚ.
5. Rekreačná činnosť - príprava plánov pre jednotlivé letné tábory, zabezpečenie výletov
a stravy, príprava materiálového zabezpečenia, cien pre účastníkov, komunikácia s rodičmi –
prihlášky, platby, distribúcia pokynov súvisiacich s opatrenia a manuálom MŠVVaŠ SR pre
prevádzku CVČ.
6. Špecifické činnosti – zabezpečenie dezinfekčných potrieb, plán dodržiavania hygienických
zásad, zaškolenie zamestnancov v súvislosti s mimoriadnou situáciou počas prítomnosti detí
v táboroch.
Silné stránky:
- spoľahlivosť zamestnancov CVČ, ochota pomáhať aj v mimoriadnej situácii
Slabé stránky:
- nedostatočné technické možnosti CVČ k dištančnej práci pedagógov
- nedostatočné technické zručnosti jednotlivých zamestnancov pri využívaní online
výchovno-vzdelávacích nástrojov pre činnosť a potreby CVČ
Návrh opatrení:
- zvýšiť pozornosť vzdelávania pre pedagogických zamestnancov v oblasti nových
aktuálnych metód a foriem práce s deťmi a mládežou,
- zamerať sa na zabezpečenie kvalitného technického vybavenia CVČ( PC, softvér, licencie)
11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení
Úspešnosť organizovania v Banskobystrickom kraji okresných aj krajských športových
postupových súťaží, pri ktorých sa prezentovalo mesto Žiar nad Hronom. Zviditeľnenie
CVČ a mesta Žiar nad Hronom prostredníctvom regionálnej súťaže FLL 8. ročník.
Poradenská činnosť
- k projektu Zdravý úsmev
- k projektu Infobod o dobrovoľníctve
- poradenstvo študentom VŠ, odbor pedagogika voľného času alebo sociálna pedagogika.
Metodická činnosť
- spolupráca s pedagógmi ZŠ – učitelia dejepisu
- konzultácie s p. Petrom Mosným k histórii nášho mesta
Návrhy na skvalitnenie činnosti:
- V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť dostupnosť priestorov na športové
aktivity v telocvičniach ZŠ a športovej mestskej hale.
- Zamerať sa na výzvy a projekty
- Zintenzívniť spoluprácu so SŠ

12. Ďalšie informácie
DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA:
Aktivity príležitostnej záujmovej činnosti si vyžadujú spoluprácu hlavne z priestorových
dôvodov, technického zabezpečenia i z odborného hľadiska.
Každý školský rok udržiavame a rozvíjame spoluprácu s RÚVZ p. Malatincová,
Dr. Košťanová, Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom - Kpt. Mgr. Silvia Filusová
JUDr. Anna Holečková, Mestská polícia mesta Žiar nad Hronom – st.inš. Bc.Jozef Kováč,
LESY SR – Ing. Katarína Dávidová, SAV Bratislava – ÚMMS, Inoval – pracovisko SAV
v Žiari nad Hronom, MsKC v Žiar nad Hronom, POS v Žiari nad Hronom, priemyselné
spoločnosti ŽPP v rámci projektu ProTech, OZ FLLSlovensko, Centrum dobrovoľníctva
v Banskej Bystrici, Slovenský Červený kríž (A. Jasenáková), Planetárium a hvezdáreň M.
Hella (Mgr. T. Dobrovodský), MsÚ Žiar nad Hornom ( Ing. M. Martincová), Centrum
zhodnocovania odpadov (Ing. J. Vinarčík), Agentúra živ. prostredia v BB, Jaroslav Slašťan,
autor publicistických a odborných príspevkov na ekologické, spoločenské a náboženské témy,
OVB Allfinanz Slovensko (certifikovaní lektori Mgr. Radovan Černák), Peter Mosný,
mestský archeológ, Slovenský zväz Protifašistických bojovníkov (Mgr. J. Fülle, J. Bulko,
plk. a Mgr. Ľ. Jančo.), supermarketom TESCO (p. Jakubík) a ďalší.
Spolupráca smeruje k rôznych vekovým i sociálnym skupinám. Dlhodobo spolupracujeme
s OZ Mosty, ktoré združuje rodiny s handicapovanými deťmi, ale aj s Klubom seniorov,
Úniou pre slabozrakých a nevidiacich, Organizácia muskulatúrnych dystrofikov v SR.
Dôležitá je spolupráca so športovými klubmi v meste Žiar nad Hronom, Slovenskou
asociáciou športu na školách, SOV – pobočka BB, Asociáciou CVČ SR, ktorej sme členmi.
Po metodickej stránke spolupracujeme s IUVENTOU - predmetové olympiády.
CVČ spolupracuje aktívne s priemyselnými spoločnosťami participujúcimi na projekte
ProTech, ústretovosť je zo strany Hydro Extrusion Slovakia, TUBAPACK, ale aj so SSOŠ
technickou v Žiari nad Hronom a hlavne s vedeckým pracoviskom INOVAL v Žiari nad
Hronom.
Centrum voľného času podľa plánu práce , ale hlavne z dôvodu zabezpečiť výchovnovzdelávací proces kvalitne, mať prehľad o voľno-časových aktivitách na území mesta,
rozvíjalo kontakty a spoluprácu s MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ, ZUŠ, SČK nielen v Žiari nad Hronom,
ale aj v okrese. Táto spolupráca sa dotýkala oblasti všetkých postupových súťaží a pravidelnej
záujmovej činnosti.
CVČ spolupracovalo s miestnou televíziou ATV a Mestskými novinami a takto sa
zviditeľnila činnosť CVČ.
Odborná spolupráca s metodičkou Školského úradu v Žiari nad Hronom - Mgr. Adrianou
Giláňovou bola aj v tomto školskom roku na vysokej úrovni, čo napomáha skvalitneniu
činnosti centra voľného, za ktorú vyjadrujeme poďakovanie.

V Žiari nad Hronom, 26.10.2020

Protokol
zo zasadnutia Rady školského zariadenia pri CVČ Žiar nad Hronom
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
prerokovala
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2019/2020

PaedDr. Petrobnela Černická
predsedníčka Rady školského zariadenia

