Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2014/2015
1. Základné identifikačné údaje o CVČ:
a) názov školského zariadenia
Centrum voľného času Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01Ziar 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@mail.t-com.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 školy s určením ich funkcie
Mgr. Helena Gáfriková – riaditeľka
g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch
Rada CVČ – 5-členná, predseda Radovan Černák – za zamestnancov CVČ
Členovia: nominácia mestského zastupiteľstva – MUDr. Richard Rišňovský
za zriaďovateľa - Mgr. Adriána Giláňová
za rodičov – PaedDr. Miloš Viglašský
za rodičov – Renáta Miháliková
Iné poradné orgány – Pedagogická rada
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 15.9.2014: 284
Počet detí navštevujúcich CVČ v priebehu školského roka podľa jednotlivých záujmových
útvarov (bez podmienky 1 x fyzický nápočet): 348
Rozdelenie počtu navštevujúcich detí a mládeže v záujmových útvaroch podľa oddelení:
Oddelenie :
Počet záujmových útvarov Počet
detí
Veda a technika
1
8
Estetika a spoločenské vedy
10
140
TV, šport a rekreač. činnosť
14
197
SPOLU
25
345
Na oddelení estetiky a spoločenských vied pracovalo 10 záujmových útvarov
1. DFS Hronček „A“ - vedúci záujmového útvaru Vierka Cehlárová
2. DFS Hronček „B“ - vedúci záujmového útvaru Vierka Cehlárová
3. DFS Hronček „C“ - vedúci záujmového útvaru Viktória Gašparíková
4. Kreatívna tvorba - vedúci záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
5. Maškrtníček - vedúca záujmového útvaru Ľudmila Žifčáková

6. Malý výtvarník – vedúca záujmového útvaru Mgr. Helena Gáfriková
7. Moderné tance I. stupeň – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
8. Moderné tance II. stupeň – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
9. Moderné tance III. stupeň – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
10. Tanečná MŠ 1 – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
Na oddelení prírodovedy, vedy a techniky pracovali 1 záujmový útvar:
1. Digi foto CVČ – vedúci záujmového útvaru Radovan Černák
Na oddelení TV, športu a rekreačnej činnosti pracovalo 14 záujmových útvarov:
1. FitGym – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
2. Florbal – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina
3. Florbal Junior – vedúca záujmového útvaru Mgr. Helena Gáfriková
4. Gymnastika – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina
5. Hokejbal – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina
6. Karate – vedúci záujmového útvaru Radovan Černák
7. Karate junior – vedúci záujmového útvaru Radovan Černák
8. Karate MŠ – vedúci záujmového útvaru Radovan Černák
9. Rekreačné plávanie ZŠ I. – vedúci záujmového útvaru Radovan Černák
10. Rekreačné plávanie ZŠ II. – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina
11. Rekreačné plávanie MŠ I. – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
12. Rekreačné plávanie MŠ II. – vedúca záujmového útvaru PaedDr. Petronela Gáfriková
13. Pohybový krúžok MŠ – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina
14. Tenis – vedúci záujmového útvaru Mgr. Ján Kubina
Počet vedúcich záujmových útvarov :
Interní Externí Spolu
4
4
8
Počet vedúcich nesúhlasí s počtom záujmových útvarov, nakoľko niektorí viedli viac
záujmových útvarov.
Prehľad aktivít z oblasti príležitostnej, spontánnej podľa oddelení CVČ:
Oddelenie prírodovedy, vedy a techniky:
Slovenská debatná asociácia – ako viesť debatu a debatný krúžok – exhibičná debata
First LEGO league – robotická súťaž pre žiakov základných škôl regionálne kolo
Facebook plusy a mínusy – interaktívne prednášky pre žiakov ZŠ
Areál škôl pre vtáčiky – Séria besied s lesným pedagógom , ornitológom zameraných na
život operencov v areáloch škôl
Kráľovná – sladké potešenie – prednášky pre žiakov 2.a 3. ročníka ZŠ s včelárkou o živote
včiel a výrobe medu a medových výrobkov
Zdravie si chráň – interaktívna prednáška v spolupráci s RÚVZ
Euráče, Doláče čo s Vami? - Prednášky pre žiakov ZŠ a OGY zamerané na finančnú
Gramotnosť
Finančná gramotnosť na školách – interaktívna prednáška
Škola rodinných financií – vzdelávací cyklus pre žiakov SŠ
Vedecká kaviareň – diskusné fórum pre učiteľov s vedeckými pracovníkmi
Poznaj svoje možnosti – prezentačné podujatie firiem ŽPP v projekte ProTech
Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti projektu ProTech

Informovaný sa vie chrániť – séria besied so štátnym a mestským policajtom na školách
Prevencia sa nás týka – cyklus interaktívnych prednášok na tému prevencia v spolupráci s RÚVZ pre žiakov 5. roč. ZŠ
Viem kto som, Viem čo chcem – súťaž pre žiakov 6. ročníkov ZŠ zameranú na prevenciu
Branný pretek – okresná súťaž
Anonymita na internete – interaktívna prednáška o nebezpečenstvách na internete
Oddelenie estetiky a spoločenských vied:
Stretnutia žiackeho mestského parlamentu
Biela pastelka – predaj bielej pastelky v spolupráci s ÚNaSS
Hádankár - riešenia hádaniek a hlavolamov pre základné školy - ŠKD
Mám svojich starkých veľmi rád – literárno-výtvarná súťaž pre tvorivých autorov
s prezentáciou pre starých rodičov
Vianočné dielničky – výroba dekorácií a zdobenie medovníčkov
Veľkonočné variácie – súťažná výstava prác žiakov ŠKD
Rastliny pľúca Zeme – literárno-výtvarná súťaž pre tvorivých autorov ZŠ
Deň žiarskych škôl – podujatie pre ZŠ a verejnosť v spolupráci s MŽP a ŽP v meste
Najlepší školský časopis – 9.ročník súťaže pre MŠ, ZŠ a SŠ
Ukončenie krúžkovej činnosti CVČ – program s prezentáciou činnosti záujmových útvarov
pre rodičov a verejnosť
Oddelenie športu a rekreačnej činnosti:
Beh SNP – spolupráca na podujatí organizovanom MsÚ
Futbalový turnaj detí MŠ
Beh oslobodenia – podujatie v spolupráci s MsÚ
Šachový turnaj – turnaj pre žiakov ZŠ
Žiarsky polmaratón – spolupráca s MsÚ
Olympiáda hviezdičiek – podujatie OFDM v spolupráci s MsÚ
Paralympiáda nádejí – podujatie OFDM pre handicapované detí a mládež
v spolupráci s OZ Mosty
Centrum voľného času je podľa zmluvy s ObÚ v Banskej Bystrici, organizátorom
predmetových olympiád, postupových súťaží ZUČ, športových postupových súťaží.
Predmetové olympiády:
- Matematická olympiáda Z5,Z6,Z7,Z8,Z9
91 detí / 8 dospelých
- Chemická olympiáda
15 detí / 3 dospelí
- Geografická olympiáda
91 detí / 4 dospelých
- Olympiáda v anglickom jazyku
19 detí / 3 dospelí
- Olympiáda v nemeckom jazyku
5 detí / 3 dospelí
- Dejepisná olympiáda
30 detí / 3 dospelí
- Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 5 deti / 3 dospelí
- Technická olympiáda
11 detí / 3 dospelí
- Na bicykli bezpečne
36 detí / 7 dospelí
Postupové súťaže záujmovo-umeleckej činnosti:
- Európa v škole
- 24 detí / 3 dospelí
- Hviezdoslavov Kubín : obvodné kolo - 89 detí / 23 dospelých
- Rozprávkové vretienko: obvodné kolo - 23 detí / 7 dospelých
- Deň tanca
- 5 detí / 1 dospelý

Postupové športové súťaže:
Obvodné kolá:
Podujatie
Bedminton ZŠ (4 kategórie)
Basketbal chlapci ZŠ
Futsal chlapci SŠ
Florbal chlapcov a dievčat SŠ
Volejbal dievčatá SŠ
Basketbal chlapci SŠ
Volejbal dievčatá ZŠ
Florbal - chlapci ZŠ
Florbal - dievčatá ZŠ
Malý futbal chlapci ZŠ (2000 a ml.) Dôvera
Malý futbal chlapci ZŠ (1999 a ml.) Jednota
Volejbal chlapci SŠ
Vybíjaná dievčat ZŠ
Gymnastický štvorboj (5 kategórii)
Veľký futbal chlapci SŠ
Malý futbal dievčatá ZŠ (2000 a ml.) Dôvera
Mc’Donalds cup (futbal pre najmenších I. st.)
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Jednota
Atletika ZŠ
Futsal chlapci ZŠ
Cezpoľný beh ZŠ, SŠ

Detí a mládeže
26
50
45
38
30
15
60
90
62
65
55
30
144
30
40
48
69
46
135
47
86

Dospelých
11
8
7
6
5
4
8
14
10
10
8
7
15
3
5
7
11
7
18
8
5

Regionálne kolá:
Podujatie
Bedminton ZŠ, SŠ (4 kategórie)
Basketbal chlapci SŠ
Basketbal chlapci ZŠ
Volejbal dievčatá SŠ
Vybíjaná dievčatá ZŠ
Volejbal dievčatá ZŠ
Veľký futbal chlapci SŠ
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Dôvera
Malý futbal chlapci ZŠ (2000 a ml.) Dôvera
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Jednota

Detí a mládeže
16
16
17
40
36
33
30
19
30
30

Dospelých
7
4
4
5
5
5
4
4
5
6

Krajské kolá:
Podujatie
Malý futbal dievčatá ZŠ (99 a ml.) Dôvera
Cezpoľný beh ZŠ, SŠ
Futsal chlapci ZŠ

Detí a mládeže
45
50
135
17

Dospelých
11
9
8
5

Majstrovstvá Slovenskej republiky:
Podujatie
Aerobik dievčatá SŠ

Detí a mládeže
80

Dospelých
40

Rekreačná činnosť:
Jarný prímestský tábor denný:
50 detí
Jarný tábor ProTech:
15 detí
Letné prímestské tábory denné:
- Júl 5 dní – Letný kokteil
123 detí
- august 5 dní – Príma leto
139 detí
Letný pobytový tábor – Túlavé topánky
17 detí
V školskom roku 2014/2015 sa celkom 5 rekreačných podujatí zúčastnilo 344 detí.
Počet účastníkov navštevujúcich aktivity príležitostnej záujmovej činnosti :
Oddelenie:
Počet podujatí: Počet účastníkov
Prírodoveda
10
482
Veda a technika
11
1209
Estetika a spoločenské vedy
182
7986
TV, šport
9
863
Rekreačná činnosť - tábory
5
344
Postupové súťaže – predmetové olympiády,
56
2559
záujmovo – umelecké súťaže, športové súťaže
SPOLU
273
13443
3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
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 a webového sídla CVČ
1 pracovníčka PaM
6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Meno
PaedDr. Petronela Gáfriková
Mgr. Helena Gáfriková
Mgr. Helena Gáfriková

Názov školenia
Aktivizujúce metódy vzdelávania
Aktivizujúce metódy vzdelávania
Prejavy soc.-patolog.javov
v školách a šk.zariadeniach šikana

Priebeh školenia
1.5.2015
prebieha
1.5.2015
prebieha
29.8.2015
29.8.2015

4. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Účasť detí – členov záujmových útvarov CVČ na súťažiach:
Deň Tanca – Dievčatá dvoch tanečných záujmových útvarov – tanečná II. stupňa ZŠ sa dňa
21.04.2015 zúčastnili v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom
regionálnej súťaže moderného a módneho tanca, kde sa umiestnili v bronzovom pásme.
Úspešne sa prezentovali malí karatisti, ktorí sa zúčastnili na dvoch súťažiach ( Memoriál
Jozefa Juhaňaka a Žarnovický pohár) určených aj pre začiatočníkov. V svojich kategóriách
obsadili medailové umiestnenie a potvrdili veľmi dobre nastavený koncept prípravy
začiatočníkov. Veľká pozitívna zmena je aj zakúpenie tatami do cvičebne cvč, ktoré sú
vhodné aj na vykonávanie iných športovo - tanečných aktivít centra.
Branný pretek – umiestnenie družstva CVČ na 5. mieste je úspechom medzi družstvami
základných škôl.

5. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
ZDRAVÝ ÚSMEV :
projekt venovaný prevencii a zubnej hygiene pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ. CVČ zastrešuje
projekt na ZŠ personálne (zaškolená Školská asistentka zubnej starostlivosti) a metodicky
v spolupráci s odborným garantom MUDr. Z. Kukolíkovou. Projekt prebieha na všetkých ZŠ
na území mesta Žiar nad Hronom už niekoľko rokov a javí sa stále ako úspešný a potrebný
z hľadiska zubnej prevencie.
PROTECH
projekt na pôde mesta Žiar nad Hronom, na ktorom aktívne participuje centrum voľného času,
je zameraný na technickú orientáciu detí aj pedagógov, prostredníctvom získavania
vedomostí v oblasti techniky a získavanie technických zručností formou príležitostných
aktivít a podujatí.
CVČ v školskom roku 2014/2015 zorganizovalo:
- Poznaj svoje možnosti (prezentačné podujatie firiem žiarskeho priemyselného parku
pre deti)
- Vedecká kaviareň – diskusné fórum pre pedagógov i žiakov ZŠ s odborníkmi
vedeckej sféry ( spolupráca s Doc.Ing. Milanom Škrobianom – Sapa Profily a.s.
Ing. Petrom Oslancom – pracovisko ÚMMS SAV – INOVAL).
- Mladý technik - prehliadka technickej tvorivosti detí MŠ a žiakov ZŠ
FIRST LEGO League
CVČ je súčasťou projektu, na ktorom sa zúčastňujú desaťtísíce detí na celom svete a
najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na
celosvetový festival. Úlohou CVČ v tomto projekte je organizačne zabezpečiť, koordinovať
účasť žiarskych družstiev ZŠ na regionálnom kole.
V roku 2012 sa naše CVČ stalo regionálnym partnerom a organizátorom danej súťaže,
celkom na Slovensku je v roku 2014/2015 päť organizátorov (TU Bratislava, TU Košice,
Žilinská univerzita, CVČ Junior Banská Bystrica a CVČ Žiar nad Hronom).
Centrum voľného času Žiar nad Hronom je už tretí rok koordinátor FLL (First LEGO
league) na Slovensku pre všetky Žiarske základné školy i pre daný región. Celkovo sa
zúčastnilo 12 tímov, čo je o dva tímy viac ako minulý rok.
DEŇ ŽIARSKYCH ŠKÔL:
Hlavným cieľom projektu je prezentácia činnosti Mestského žiackeho parlamentu ZŠ,
zjednotenie a spriatelenie žiakov všetkých škôl medzi sebou. Hlavným organizátorom boli
členovia Mestského školského parlamentu, ktorého sídlo je v priestoroch CVČ. Projekt
prispieva k rozvoju komunikačných i spoločenských zručností u deti pracujúcich v mestskom
žiackom parlamente. Podujatie je sviatkom detí ZŠ v meste.
Olympijský festival detí a mládeže Slovenska - OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK:
Olympiáda hviezdičiek je súťaž určená deťom v kategórii: deti materských škôl v rámci
podujatia Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska. Je to viac športové, kultúrne
a výchovné podujatie s ambíciou ukázať deťom potrebu a krásu športu. Hlavným zmyslom
projektu je podnietiť zodpovedných (rodičov, pedagógov, trénerov, funkcionárov, politikov,
...) k tomu aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí a mládeže a vyvinuli väčšie
úsilie na jeho praktickú realizáciu. Tento rok organizovalo CVČ v spolupráci s Mestom Žiar
nad Hronom štvrtý ročník tejto súťaže.
Olympijský festival detí a mládeže Slovenska - PARALYMPIÁDA NÁDEJÍ:
Paralympiáda nádejí je súťaž určená handicapovaným deťom a mládeži v rámci podujatia

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska. Je to športové podujatie s ambíciou ukázať aj
handicapovaným deťom krásu športu. Tento rok organizovalo CVČ v spolupráci s OZ Mosty
Žiar nad Hronom prvý ročník tejto súťaže.
6. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v CVČ.
7. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
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)
– 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
- pohybová hra – stepmánia (DDR podložky)
- speedmintonové sety
- florbalová sada
- Tatami do cvičebne
- Dataprojektor
V školskom roku 2014/2015 boli zabezpečené:
- interaktívna tabuľa Hitachi StaBoard
- projektor Hitachi
- PC pre pedagógov
- LCD televízor
- Soundrar systém 4 v1
- Florbalové hokejky
- Fit lopty
- Kancelárske skrine na uskladnenie materiálu a učebných pomôcok
Návrhy na doplnenie materiálneho vybavenia :
- prenosné slnečníky
- zábavné nafukovadlo pre deti na príležitostné aktivity v meste
- Postupne modernizovať PC v počítačovej miestnosti a nábytkové zariadenie CVČ

8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ a to:
a) o dotáciách od zriaďovateľa
Dotácia od zriaďovateľa

94.278 EUR

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

22.033 EUR

Cestovné náhrady tuzemské
229 EUR
- finančné prostriedky použité v zmysle zákona o cestovných náhradách na vyplácanie
cestovného pre zamestnancov na služobných cestách
Energie, voda a komunikácie
4.686 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 4.126,EUR. Táto čiastka bola hradená z bežných výdavkov rozpočtu vo výške 3562,20 a z
finančných prostriedkov prijatých od obcí detí navštevujúcich záujmové útvary CVČ
vo výške 563,80. Ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za
telekomunikačné služby a poštové služby.
Materiál
9.513 EUR
- na nákup učebných pomôcok pre jednotlivé záujmové útvary. Ďalej na kancelársky
materiál, skrine s posuvnými dvermi do PC učebne, kancelárske stoličky, regálovú
zostavu do skladu, úhrada predplatného za odbornú literatúru a softvérové licencie.
Pracovný odev pre upratovačku.
Údržba
565 EUR
- prostriedky boli použité na údržbu multifunkčného zariadenia a PC techniky.
Nájom
21 EUR
- tieto prostriedky boli použité na úhradu nájomného pre Základnú školu na Ul. M. R.
Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom
Služby
6.995 EUR
- účastnícke poplatky za školenia, prepravné služby, zviazanie mzdových listov,
povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie, odmeny na základe
dohôd, poplatky za vedenie účtov, náklady spojené s organizovaním súťaží Centra
voľného času, služby krytej plavárne.
Bežné transfery jednotlivcom
- transfery na nemocenské dávky

0 EUR

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

2.492 EUR

Príjmy za zápisné do táborov
- nákup učebných pomôcok, materiálu
- úhrada za služby: preprava, stravovanie,
ubytovanie, vstupné, ceny pre víťazov súťaží

4.934 EUR
2.125 EUR
2.809 EUR

c) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
použitia v členení podľa financovaných aktivít
Celková dotácia na vzdelávacie poukazy
- nákup učebných pomôcok
- odmeny na základe dohody o vykonaní práce
a s tým spojené odvody

2.555 EUR
866 EUR, t.j. 33,89 %
z celkovej dotácie
1.689 EUR, t.j. 66,11 %
z celkovej dotácie

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:

Nemak Slovakia s.r.o.
500 EUR
- získané finančné prostriedky boli použité na organizáciu Dňa otvorených dverí a nákup
materiálu k podujatiu.
BRING TRUCKING a.s.
900 EUR
- získané finančné prostriedky boli použité na organizáciu Dňa otvorených dverí a nákup
materiálu k podujatiu.
Centrum dobrovoľníctva
500 EUR
- finančné prostriedky boli použité na odmenu lektorov, nákup všeobecného materiálu
a učebných pomôcok potrebných k aktivitám zameraných na dobrovoľníctvo.
e) o iných finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov
Spolufinancovanie z rozpočtu mestského úradu
2.000 EUR
- finančné prostriedky získané od zriaďovateľa - Mesto Žiar nad Hronom,
na realizáciu projektu „PROTECH“ vo výške 1.000,- EUR. Prostriedky boli použité
na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, občerstvenie, ceny pre víťazov,

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.
Spolufinancovanie od obcí detí navštevujúce záujmové útvary CVČ
2.819 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, úhradu energií, odmeny a odvody na základe dohody
pre vedúcich záujmových útvarov.
Organizovanie súťaží z poverenia KŠÚ
3.600 EUR
- tieto finančné prostriedky boli účelovo viazané na zabezpečenie obvodných a
regionálnych kôl predmetových olympiád, odborných súťaží a športových súťaží žiakov
základných a stredných škôl obvodu Žiar nad Hronom. Vyčerpané boli v plnej výške na
refundáciu mzdových nákladov organizátora, poštové a telekomunikačné služby,
všeobecný materiál, prenájom miestností, občerstvenie pre súťažiacich , ceny pre víťazov,
odmeny na základe dohody o vykonaní práce pre rozhodcov a odborné poroty.
Organizovanie súťaže FLL
600 EUR
- finančné prostriedky boli poskytnuté Nadáciou pre deti Slovenska a boli účelovo viazané
a použité na zabezpečenie regionálneho kola súťaže detí v skladaní robotického lega.
Organizovanie súťaže McDONALD´S CUP
100 EUR
- finančné prostriedky boli poskytnuté 1st CLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava a
účelovo viazané na použitie na obvodné kolo vo futbale mladších žiakov základných
škôl súťaže McDONALD´S CUP.
Organizovanie súťaže JEDNOTA CUP
189 EUR
- finančné prostriedky boli poskytnuté SAŠŠ a účelovo viazané na použitie na obvodné
kolo vo futbale žiakov základných škôl súťaže JEDNOTA CUP.
9. 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 krúžkov na oddeleniach sa CVČ snažilo kopírovať dopyt po
jednotlivých ZÚ :
- z osvedčených krúžkov, ktoré majú svoju históriu (hlavne Tanečný krúžok, Malý
výtvarník, Karate, Maškrtníček a iné)
- z krúžkov, po ktorých bol dopyt zo strany detí a rodičov (tanečná pre MŠ, rekreačné
plávanie, gymnastika, florbal)

- z krúžkov, ktoré CVČ zaradilo do ponuky z dôvodu zaujímavosti ( Detský folklórny súbor
HRONČEK, Florbal Junior, kreatívna tvorba).
Okrem pravidelnej činnosti sa prejavil väčší záujem o preferované príležitostné podujatia
celomestského charakteru:
-Poznaj svoje možnosti – z projektu ProTech
-Prevencia sa nás týka
-Mladý technik – prehliadka technickej tvorivosti z projeku ProTech
-Zdravý úsmev
-Deň žiarskych škôl
-First Lego League
-Zábavné aktivity pri podujatiach mesta – Deň detí a iné.
- rekreačná činnosť - zo strany rodičov je vyhľadávaná forma prímestských denných táborov
so zaujímavým programom ( spojenie s výletmi, opekačka, noc v CVČ).
Edičná činnosť:
1. Plagáty a propagačné letáky na všetky podujatia CVČ
2. Mesačné plány – pravidelne zverejňované na verejných priestranstvách mesta,
školských i kultúrnych 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
10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení
CVČ bolo aj v tomto školskom roku úspešným organizátorom v Banskobystrickom kraji
krajských športových postupových súťaží, pri ktorých sa prezentovalo mesto Žiar nad
Hronom.
CVČ organizovalo Majstrovstvá SR v aerobiku SŠ a kvalitatívne predpoklady práce
zamestnancov boli vysoko hodnotené, čo opäť hodnotila zástupkyňa Gymnastickej federácie
na Slovensku.
Ďalším zviditeľnením práce CVČ a mesta Žiar nad Hronom v tomto školskom roku bola
regionálna súťaž FLL – náš 3. ročník.
Centrum voľného času zabezpečuje pre školské a iné spolupracujúce organizácie poradenské
služby a tiež služby školám na území mesta.
Poradenská činnosť
- k projektu Zdravý úsmev
- k projektu Deň žiarskych škôl
- poradenstvo študentom VŠ, odbor pedagogika voľného času alebo sociálna práca.
Návrhy na skvalitnenie činnosti:
- Spolupráca s ÚP pre aktivity nezamestnanej mládeže v súvislosti s IUVENTOU
a Centrom dobrovoľníctva

11. 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. Jana Šmondrková
a Mestská polícia mesta Žiar nad Hronom – st.inš. Bc.Jozef Kováč, LESY SR, Múzeum vo
Svätom Antole, 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, Nexteria Bratislava, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a iné.
Naša 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.
Dôležitá je spolupráca so športovými oddielmi v meste Žiar nad Hronom, Slovenskou
asociáciou športu na školách, SOV – pobočka BB. Spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska
– CVČ ako regionálny partner v rámci súťaže FLL, s Debatnou ligou na Slovensku,
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 Sapa Profily a.s.,(vedecká kaviareň, FLL), ale aj so SSOŠ
technickou v Žiari nad Hronom a 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, ZUŠ, SČK nielen v Žiari nad Hronom, ale
v celom okrese. Táto spolupráca sa dotýkala oblasti všetkých postupových súťaží
a pravidelnej záujmovej činnosti.
Spolupráca s miestnou televíziou ATV a Mestskými novinami nás sprevádzala celým
školským i kalendárnym rokom a takto sa zviditeľnila činnosť CVČ.
Odborná spolupráca so Školským úradom v Žiari nad Hronom mala vplyv na kvalitu
činnosti centra voľného času.

V Žiari nad Hronom, 3.9.2015

Mgr. Helena Gáfriková
riaditeľka CVČ

Protokol
zo zasadnutia Rady pri CVČ Žiar nad Hronom

Rada 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 2014/2015

V Žiari nad Hronom 17.9.2015

Radovan Černák
predseda Rady pri CVČ Žiar nad Hronom

