ABC - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V PREŠOVE, Októbrová 30

SPRÁVA
O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ABC CVČ
ZA ŠKOLSKÝ ROK

2015/2016

Prešov 27.6.2016

I. Základné identifikačné údaje o ABC CVČ
Názov školského zariadenia:

ABC – Centrum voľného času

Adresa CVČ:

Októbrová 30, 080 01 Prešov

Zriaďovateľ ABC CVČ:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov

Telefón:

051/7712291

Elektronická adresa:

abc@abccentrum.sk

Internetová adresa:

www.abccentrum.sk

Vedúci zamestnanci CVČ :

Mgr. Elena Šimčíková – riaditeľka ABC CVČ
Ing. Margita Bulíková - zástupkyňa riaditeľky
Danka Onofrejová – vedúca hospodárskeho úseku

Údaje o rade školy:

Rada školského zariadenia CVČ bola do 9 členná.
Predsedom je Mgr. Danka Kovalčíková – pedagogický zamest.
Členovia:
JUDr. René Pucher

- delegovaný zástupca MsÚ

MUDr. Ján Ahlers, MPH

- delegovaný zástupca MsÚ

Mgr. Jaroslava Kutajová

-delegovaný zástupca MsÚ

PhDr. Ivana Kizáková

- pedagogický zamest.
( od októbra 2015)

Vladimír Saloky

- nepedagog. zamest.

Jana Pavlíková

- zástupca rodičov

Gabriela Minčáková

- zástupca rodičov
( od mája 2013)

Danka Zwiebelová

- zástupca rodičov

Počet zasadnutí Rady školy v školskom roku – 3-krát.
Jej volebné obdobie končí v marci v roku 2016
V tomto zložení končilo Rade školy pri ABC CVČ funkčné obdobie 30.3.2016.
V mesiaci február 2016 sa konali nové voľby Rady ABC CVČ na nové funkčné obdobie
2016-2020. Primátorka mesta Prešov v zmysle zákona 596/2003 Z.Z. určila pre nastavajúce
funkčné obdobie počet členov 5. Členmi Rady pre nové funkčné obdobie sú:
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Predsedníčka Rady školy pri ABC CVČ
Mgr. Danka Kovalčíková
Členovia:
Vladimír Saloky
Jana Pavlíková
Danka Zwiebelová
JUDr. René Pucher

- za pedagogických zamestnancov
- zástupca nepedagog. zamestnancov
- zástupca rodičov
- zástupca rodičov
- delegovaný zástupca MÚ

Počas školského roka 2015/2016 sa uskutočnili 3 zasadnutia Rady školy pri ABC CVČ.
Na stretnutiach boli prerokované otázky vyplývajúce z činnosti CVČ. (plán činnosti ABC
CVČ,
rozpočet na rok 2016, materiálno-tehnické vybavenie CVČ, počet členov
v záujmových útvaroch, schvaľovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ, letná
činnosť CVČ, výberové konanie riaditeľa CVČ)

Poradné orgány ABC CVČ :
Pedagogická rada(PR) – je poradný orgán riaditeľa školského zariadenia.

Mala 6

členov(všetci pedagogickí zamestnanci). Predsedom PR je
Mgr. Elena Šimčíková riaditeľka CVČ. Zapisovateľom je Ing.
Margita Bulíková, zástupkyňa riaditeľky
Počas školského roka bolo 6 rokovaní PR ( zápisnice sú
u r.CVČ) na ktorých boli prerokované a odsúhlasené tieto
dokumenty:
Vyhodnotenie letnej činnosti v roku 2014
Ročný plán činnosti ABC CVČ na školský rok 2014/2015
Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2016
Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2014/2015
Plán letnej činnosti ABC CVČ na rok 2015
Vyhodnotenie činnosti ABC CVČ za šk. rok 2014/2015
Organizácia školského roka 2015/2016
f. Štruktúra karierovych pozícií v škol. roku 2015/2016
a.
b.
c.
d.
e.
f.

II. Údaje o počte členov zariadenia – pravidelná (krúžková činnosť)
Krúžok

Skutočný počet žiakov
k 1.10.2015

k 30.6.2016

53
679

53
704

Počet krúžkov
Počet členov
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Pravidelnú ale aj príležitostnú činnosť v ABC CVČ zabezpečovalo 6 oddelení :
1. Oddelenie spoločenskej a estetickej výchovy - p. Silvia Krišová
2. Oddelenie techniky –

p. Ing. Margita Bulíkov, zástupkyňa riaditeľky
p. Mgr. Peter Zuščák

3. Oddelenie mládeže -

p. PhDr. Ivana Kizáková

4. Oddelenie športu –

p. Mgr. Milan Kundľa

5. DFS a FS Rozmarija –

p. Mgr. Danka Kovalčíková

6. Oddelenie prírodovedy - p. Mgr. Elena Šimčíková, riaditeľka CVČ
Pravidelná záujmová činnosť :
V školskom roku 2015/2016 bolo otvorených 53 ZÚ a klubov, ktoré pracovali
v oblastiach

výtvarného, hudobného a tanečného umenia,

prírodných

vied,

technickej a umeleckej zručnosti, športu a turistiky. V pravidelnej činnosti viedlo ZÚ
6 interných a 35 externých pracovníkov z nich 6 dobrovoľných, bez nároku na
odmenu. Do pravidelnej činnosti bolo zapojených 592 členov.
Počas roka sa uskutočnilo 2 382 stretnutí ZÚ, na týchto
stretnutiach bola účasť detí 19 631, mládeže 7 758. Všetky
záujmové útvary pracovali pod odborným vedením a na
základe

vopred

vypracovaných

obsahových

plánov

výchovno-vzdelávacej činnosti záujmových útvarov. V
školskom roku 2014/2015 začal pracovať
záujmové

útvary:

Florbal

a obnovili

sme

aj nový
činnosť

turistického ZÚ .
Zámerom pravidelnej ZČ bolo vytvoriť pre deti a mládež
priestor pre uplatnenie svojich záujmov, kde mali možnosť
-

zdokonaľovať sa vo svojich zručnostiach

-

rozvíjať svoj telesný a duševný rast

-

pripravovať sa na reprezentáciu v rôznych súťažiach

-

relaxovať a aktívne sa zotavovať
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Poskytnutím možnosti pravidelne sa stretávať, je snaha
u deti vypestovať návyk pre zmysluplné využívanie
voľného času, čo má mimoriadny vplyv na ochranu deti
a mládeže pred patosociálnymi prejavmi a pri prevencii
drogových závislosti. V tomto školskom roku najviac
podujatí

počas sobôt a nedieľ pre ZÚ zorganizovalo

oddelenie techniky (rôzne preteky leteckých modelárov),
DFS a FS Rozmarija (vystúpenia).
Členovia našich záujmových útvarov sa zúčastnili rôznych
súťaží v ktorých mali možnosť konfrontovať získané
zručnosti. Veľmi dobré výsledky dosiahli:
ZÚ – Karate
členovia získali v 2. kole Žiackej ligy VÚKABU v novembri
2014 tieto umiestnenia
Roháľová Lívia, kat: ml. žiačky
Porjanda Jakub, kat.: ml. žiaci
Dvorščák Matej, kat.: ml. žiaci
Vraňuchová Júlia, dievčatá, zač.
Šofraneková Alexandra, dievčatá, zač.

1. miesto, kata
2. miesto, kumite
2.miesto,kumit
3. miesto, kumite
2. miesto, kumite
3. miesto, kumite

v 4. kole jednotlivcov Žiacka liga VUKABU 2014/2015
Šafraneová Alexandra
1. miesto
Roháľová Lívia, ml. žiačky
2. miesto, kata
Dvorščák Matej, ml. žiaci
2. miesto
Klub Karate skončil na 12. mieste z 26 klubov.
ZÚ – Turistický
Na Majstrovstvách okresu Prešov v Pretekoch turistickej
zdatnosti (PTZ)
Krajňák Marek
1. miesto( kateg. St. žiaci)
Boháč Marek
1. miesto (kateg. Najml. žiaci)
Hudrich Jakub
1. miesto (kateg. Ml. žiaci)
Majstrovstv kraja v PTZ, Košická Belá
Boháč Marek
Krajňák Marek

1. miesto (kat. najml. žiaci)
1. miesto (kateg. St. žiaci)

Majstrovstvá Slovenska
Jarka Boháčová
2. miesto (ml. dorast)
Marek Boháč
3. miesto (najml. žiaci)
Marek Krajňák
5. Miesto (st. žiaci)
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Medzinárodné Majstrovstvá PTZ
Jarka Boháčová
10. miesto (ml. dorast)
Marek Boháč
9. miesto najml. žiaci)

DFS a FS Rozmarija
Súbor reprezentoval ABC CVČ, mesto Prešov aj Slovensko
na

medzinárodných

festivaloch

v Indii,

Francúzsku,

Turecku, a v Bulharsku.
Príležitostná záujová činnosť :
Príležitostná činnosť spočívala v organizovaní :
-

zábavných podujatí,

-

spoločenských a kultúrnych podujatí,

-

podujatí súťažného charakteru,

-

koncertov, výstav,

-

podujatí overujúcich zručnosti, vedomosti, tvorivosť...,

-

výletov, turistických pochodov a športových podujatí,

-

olympiád.

Počas školského roka 2015/2016 bolo uskutočnených 130
podujatí. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo 12 540 detí,
mládeže a dospelých. Medzi najúspešnejšie podujatia
možno zaradiť – Talenty 2014, Vystúpenia DFS Rozmarija,
Nie drogám pre ZŠ a SŠ, okresné kolo

a krajské kolo

Slávik Slovenska, Veľká hra s Abecečkom, Slávici z lavice,
Cyklistická súťaž pre MŠ, Šikovný chlapec-Šikovné dievča
pre 3. a 4. roč. ZŠ, Florbalový turnaj pre ŠI, Vianočný
volejbalový turnaj, Šaliansky Maťk, Liga hádzadiel,
Detská športová olympiáda a ďalšie, ktorých hodnotenie
uvádzame v prílohe v hodnotení jednotlivých oddelení.
V školskom roku 2014/2015 sme boli organizátormi 31
olympiád a vedomostných súťaží, vyhlasovateľom ktorých
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bolo MŠV,VaŠ

SR a Obvodný úrad - odbor školstva

v Prešove.
Okrem plánovaných podujatí vedúci záujmových útvarov
zorganizovali

82

doplnkových

podujatí

pre

členov

záujmových útvarov s účasťou 1 209 deti a mládeže.
V ABC CVČ pracuje DFS a FS Rozmarija, ktorý

je

súčasťou kultúrneho života mesta Prešov, prešovského
regiónu.

školskom

V

roku

2014/2015

vystupoval

s vianočným programom „Betlehemská noc“, a celoročným
programom „Chudobní s najcitlivejšou dušou na svete“.
Pripravil nový premiérový program pod názvom „ Idzem
no dražečku neznam“. Dievčenská spevácka skupina
súboru Rozmarija naspievala 7 uspávanok a krstinových
piesní na nové CD pod názvom Hajaj, búvaj. V apríli 2015
súbor

v kooperácii

s bábkovým

divadlom

Babadlo

naštudoval folklórno-bábkovú hru Pačmaga s ktorou
vystúpil v Prešove, v Lipanoch a v Košiciach.

Prázdninová činnosť:

V školskom roku 2014/2015 ABC CVČ pripravilo počas
jarných prázdnin - Jarný prímestský tábor v ktorom sme
odrekreovali

25

detí.

Cez

letné

prázdniny

sme

zorganizovali tri turnusy prímestských táborov, v nich sme
odrekreovali 86 detí. Program pre deti bol spestrený
ukážkami z činnosti Mestskej polície v Prešove, Okresného
hasičského

záchranného

zboru

Ekoparku,

dopravného

ihriska.

v Prešove,
Občianske

Múzeum na kolesách hravou formou

navštevou
zduženie

priblížilo deťom

život vojakov počas II. svetovej vojny, alebo tému
Zdravoveda.

Obohatením

programu

v prímestských

táboroch bolo aj plávanie v bazéne ZŠ Mirka Nešpora na
sídlisku III. Zorganizovali sme 5-dňový pobytový tábor v
Trnkove a v ňom sme odrekreovali 20 detí. Súčasťou
aktivít boli aj sústredenia členov ZÚ- stolný tenis v Starej
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Ľubovni a ZÚ- Spoločenský tanec v ABC CVČ. ABC CVČ
zorganizovalo pre deti, mládež i a rodičov aj 2 poznávacie
zájazdy. Zájazdu do V. Tatier sa zúčastnilo 35 osôb a do
južných Čiech 33 osôb.

III. Zoznam uplatňovaných výchovných plánov a variantov
a) Výchovný program - v obsahu činnosti centra voľného času sme vychádzali
z Výchovného programu ABC CVČ v ktorom sme aktualizovali Výchovný plán na
školský rok 2014/2015
b) Každý krúžok sa riadil obsahovým plánom výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý bol
riadne odkonzultovaný a po schválení pedagogickou radou uložený u zástupkyni
riaditeľa a zároveň bol súčasťou triednej knihy ZÚ.

VVČ boli

Plány

zakomponované aj do celoročného plánu činnosti CVČ.
IV. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov
Počet zamestnancov k 30.6.2016
Pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní

5

Nepedagogickí zamestnanci

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

0

kvalifikovaní

1

3

nekvalifiko-

doplňujúci si

vaní

vzdelanie

-

-

V. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Forma

Počet

vzdelávania

vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2015
Začalo

Pokračuje

ukončilo

Inovačné AMV

6

Apríl 2014

4

2

Inovačné

2

Jún 2014

0

2
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V rámci projektu MPC Profesijný a kariérovy rast pedagogických zamestnancov
bola v ABC CVČ zriadenia učebňa kontinuálneho vzdelávania.

Táto učebňa je

využívaná pre účely kontinuálneho vzdelávania MPC- Prešov

v dopoludňajších

hodinách alebo počas sobôt. V učebni bolo v tomto školskom roku 2014/2015
zrealizovaných

56 vzdelávacích

podujatí. V tejto učebni absolvovali aktualizačné

vzdelávanie aj pedagogickí zamestnanci ABC CVČ na tému: Informačná bezpečnosť
v škole a šesť pedagogických zamestnancov získalo

po 8 kreditov. Dve ukončili

inovačné vzdelávanie: Využívanie IKT vo vyučovaní a výchove.
Zapojením sa do projektu Aktivizujúce metódy výchovy, ktorý organizuje MPC
v Prešove, ABC CVČ získalo interaktívnu tabuľu, projektor, držiak na projektor
a teleskopické ukazovátko. Na základe tohto projektu sa všetci pracovníci zapojili do
kontinuálneho vzdelávania AMV v ktorom môžeme získať 24 kreditov. Vzdelávanie nie
je ešte ukončené.

VI. Údaje o projektoch do ktorých sa škola zapojila
P.č.

Názov projektu

Získaná hodnota

1

Z MsÚ – Fond na podporu športu:Vianočný volejbalový turnaj 1 070€

2.

Z MsÚ – Fond na podporu kultúry a CR
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600€

VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky ABC CVČ
a) Priestorové podmienky ABC CVČ
Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2016
Počet

Názov

Kapacita(ž)

Technický stav

klubovne

7

120

6 vyhovujúci,1 nevyhovujúci

sála

1

80

vyhovujúci

cvičebňa

1

25

vyhovujúci

V mesiaci január 2015 sme nové vedenie Mesta Prešov písomne upozornili na havarijný
stav strechy na budove ABC CVČ. V mesiaci jún 2015 pokračovali administratívne
práce so začatím jej opravy a finančným zabezpečením opravy .
ABC CVČ sa aj v školskom roku 2014/215 snažílo dopĺňať materiálno-technické
vybavenie, ktoré by zlepšilo možnosti na realizáciu tak pravidelnej ako aj príležitostnej
záujmovej činnosti. Nakoľko ťažiskom
zábavná ale aj športová a technická

činnosť,

uplynulého školského roka k tomu, aby
nákupom

práce ABC CVČ je kultúrno-spoločenská,
všetky

aktivity smerovali aj počas

došlo k skvalitneniu tejto činnosti a to aj

rekvizít, MTZ na činnosť záujmových útvarov, ozvučovacej alebo

audiovizuálnej techniky. V budúcom roku je potrebné pri príprave rozpočtu na rok
2016 naplánovať finančné prostriedky na výmenu okien na chodbách, a taktiež na
výmenu podlahy v telocvični.

Pri zabezpečovaní nákupov

pomôcok sme využívali

hlavne finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a z príspevkov deti na čiastočnú
úhradu nákladov v CVČ. Nákup kníh nebol realizovaný.
Vychádzajúc z toho, že činnosť CVČ je v podstatnej miere v popoludňajších
hodinách, našou snahou bolo vytvoriť, tak ako po minulé roky, taký rozvrh hodín pre
jednotlivé záujmové útvary, aby predovšetkým menšie deti mali možnosť zúčastniť sa
krúžkovej činnosti čo najskôr v popoludňajších hodinách. Pretože ABC CVČ nevlastní
telocvičňu činnosť športových záujmových útvarov sme zabezpečili prenájmom
v telocvičniach ZŠ a SŠ. Vedomostné súťaže a olympiády -

sme organizovali

v dopoludňajších hodinách, čo sa určite odrazilo aj na kvalite predvedených výkonov
súťažiacich.
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b) Spolupráca ABC CVČ s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Veľmi dobrú spoluprácu sme zaznamenali tak ako po minulé roky medzi ABC CVČ
a rodičmi a to najmä v súvislosti s DFS Rozmarija. Rodičia nielenže sponzorsky
podporujú tento súbor, ale všestranne pomáhajú – či už so šitím krojov, materiálnym
vybavením, organizovaním benefičných koncertov alebo iných podujatí. Dobrá je aj
spolupráca rodičov v ZÚ moderná a tanečná gymnastika, Moje šikovné ruky, Hráme sa
s PC, Zumba, Stolný tenis, Karate.
c)Vzájomné vzťahy medzi ABC CVČ a ďalšími fyzickými osobami a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
ABC CVČ vo svojej činnosti pravidelne spolupracuje – predovšetkým s materskými,
základnými, strednými aj vysokými školami, školskými internátmi,

kultúrno –

spoločenskými a športovými organizáciami, bez rozdielu politickej a náboženskej
príslušnosti, s výnimkou tých organizácii a inštitúcii, ktoré potláčajú ľudskú dôstojnosť,
narúšajú morálku a propagujú rasovú nenávisť. Dlhoročnú dobrú spoluprácu máme so
základnými školami na ulici Bajkalskej, Sibírskej, Československej

armády,

Šrobárovej, Mukačevskej, Prostejovskej, Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Šmeralovej
Lesníckej pri organizovaní okresných a krajských kôl predmetových olympiád a súťaží
vyhlásených MŠVVaŠ SR. Môžeme konštatovať aj

dobrú spoluprácu ABC CVČ

s predsedami a členmi odborných komisii predmetových olympiád.
Za veľmi dobrú môžeme označiť aj spoluprácu s MÚ v Prešove pri organizovaní
kultúrnych podujatí v rámci mesta – Mikuláš, Dni mesta Prešov, S úsmevom do školy.
S Regionálnou radou klubu slovenských turistov sme spolupracovali pri organizovaní
Pretekoch turistickej zdatnosti. ABC CVČ spolupracuje s letiskom – Nižná Šebastová
pri realizácii súťaži pre leteckých modelárov, taktiež s PF a FHPV Prešovskej univerzity
s PKO, s Mládežníckym parlamentom mesta Prešov a s IUVENTOU regionálnou
pobočkou v Prešove – MTC, s Olympijským klubom v Prešove, s PaSA v Prešove.
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VIII. Vyhodnotenie plnenia cieľa z koncepčného zámeru CVČ na školský rok 2014/2015
Koncepcia rozvoja ABC CVČ na najbližšie obdobie sa dotýkala :
-

personálneho obsadenia CVČ – udržať, prípadne zvýšiť kvalitu externých
pedagogických pracovníkov

-

plánovania - dodržiavať a efektívne využívať plánovaciu štruktúru

-

schôdzovej činnosti – pedagogické rady , pracovné porady – efektívne podľa
potreby

-

príležitostnej činnosti – organizovať pútavé a náučné podujatia, udržať kvalitu
podujatí a záujmových útvarov, pre deti a mládež otvárať také záujmové
útvar, ktoré zvýšia počet členov v ABC CVČ

- Intenzívnejšie spolupracovať s IUVENTOU s jeho regionálnou pobočkou v
Prešove
- v prázdninovej činnosti – zvoliť čo najefektívnejší model prázdninovej
činnosti, skvalitniť obsah prázdninovej činnosti
-

klubovej činnosti a voľnej činnosti – väčší priestor venovať práci s deťmi
a mládežou v rámci voľnej – klubovej činnosti

-

hospitačnej činnosti – dôsledne kontrolovať činnosť ZÚ, zápisy v triednych
knihách a metodicky pomáhať najmä externým pracovníkom

-

hospodárskej činnosti – hospodárne využívanie finančných prostriedkov

-

finančného zabezpečenia CVČ

/štátna dotácia, samospráva, sponzoring,

projekty .../
-

spolupráce s inými organizáciami – naďalej spolupracovať s organizáciami
a inštitúciami zaoberajúcimi sa prácou s mládežou a deťmi

-

metodickej činnosti – poskytovať metodickú pomoc tým, ktorí o to požiadajú

-

propagačnej činnosti – zabezpečiť dostatočnú propagáciu činnosti CVČ,
využívať regionálne média, osobný kontakt

Vyhodnotenie činnosti
V školskom roku 2014/2015 bolo hlavným cieľom ABC centra voľného času
vytvárať priestor a podmienky pre záujmovú, rekreačnú a relaxačnú činnosť detí
a mládeže, taktiež zvyšovať kvalitu a kvantitu týchto aktivít.
ABC centrum voľného času /ďalej ABC CVČ/ v Prešove implementuje vo svojej
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činnosti prioritné úlohy vychádzajúce z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom
a mládeži. V oblasti legislatívy sa riadime Zákonom č. 245/2008, Zák. 317/2009, jeho
novelizáciou Zák. 390/2011, Zák. 325/2012, ktorý novelizoval zák. 597/2003
o financovaní CVČ, Vyhl.č. 306/2009 o CVČ, VZN mesta Prešov č. 3/2013 a 10/2013
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu... a POP vydanými MŠ vedy, výskumu a športu
na školský rok 2014/2015, Výchovným programom ABC CVČ .
Na základe zákona č. 325/2012 MÚ – oddelenie školstva nariadilo všetkým CVČ v meste
Prešov vydávať členom a zákonným zástupcom členov Čestné vyhlásenie, ktorým sa
rozhodli ktorému CVČ v meste Prešov poskytnú finančnú dotáciu.
V meste Prešov pôsobilo v tomto školskom roku 2014/2015 8 CVČ, v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov 5 z toho 4 pri ZŠ, 1 cirkevné CVČ a 2 súkromné CVČ.
Mestskému úradu, oddeleniu školstva sme v mesiaci október 2014 predložili menný
zoznamov členov ABC CVČ podľa jednotlivých miest a obcí. Po kontrole nám boli
oznámené mená členov, ktorí nemali trvalý pobyt v meste Prešov, alebo boli duplicitne
uvedení aj v zoznamoch členov CVČ pri ZŠ, cirkevnom alebo súkromnom CVČ .
Pracovníci ABC CVČ museli osloviť zákonných zástupcov týchto členov za účelom
zistenia trvalého pobytu. Zistili sme, že mnohí nemajú trvalý pobyt z dôvodu, že
nevlastnia byt v osobnom vlastníctve a rodina býva v podnájme. Rodina býva
v podnájme z dôvodu pracovných príležitostí, alebo rodinných dôvodov. Tieto
skutočnosti ale zákon nerieši. Na základe zákona môže dotáciu dostať na 1 člena len
jedno CVČ.
Zákon č. 325/2012 o financovaní CVČ tieto skutočnosti
neberie do úvahy a
nezohľadňuje ani vekovú skupinu do 4 rokov a 16-30 ročných a je v rozpore
s vyhláškou o CVČ č. 306/2006. Na tieto skutočnosti upozornila aj Asociácia CVČ -SR ,
žiaľ bezvýsledne. K 15.9.2014 malo ABC CVČ v registri
582 členov.
Na základe trvalého pobytu sme mali uznaných MÚ v zoznamoch 352 členov z mesta
Prešov, ktorý nám dali čestné prehlásenie na pridelenie dotácie. 161 členov bolo z 55
miest a obcí . 55 členov bolo z Prešova, ktorí nedali čestné prehlásenie nášmu CVČ,
alebo boli z obci a majú nad 15 rokov.
Na základe novej legislatívy (počet členov s trvalým pobytom v meste Prešov) nám
bol vypočítaný aj rozpočet na rok 2015. Koeficient na rok 2015 bol pre CVČ 1,1 a za
predpokladu, že sa budú napĺňať podielové dane, bola výška finančných prostriedkov
v roku 2015 na 1 člena 72,65 eur. To bolo nepostačujúce a Mestské zastupiteľstvo
schválilo dofinancovanie CVČ v roku 2015 na mzdy a prevádzku tak, aby sme mohli
plánované úlohy splniť. V školskom roku 2014/2015 prijalo ABC CVČ 274
vzdelávacích poukazov.
ABC CVČ zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť pre
deti a mládež do 30 rokov. V rámci svojho pôsobenia sme kládli dôraz na realizáciu
projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi. ABC CVČ poskytovalo metodickú a odbornú pomoc v oblasti
voľnočasových aktivít detí a mládeže občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi
a mládežou a ďalším právnickým alebo fyzickým osobám ktoré o ňu požiadali.
ABC CVČ je inštitúciou, ktorá rozvíja zručnosti v rôznych záujmových oblastiach
u detí a mládeže, ktoré navštevujú CVČ a chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas pri
nenáročnom finančnom zaťažení rodín našich členov.
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Personálne otázky
V ABC CVČ pracovalo v školskom roku 2014/2015 9 zamestnancov. Mgr. Miroslava
Mňahončáková po rozviazaní pracovného pomeru odišla pracovať na Mestskú úrad
v Prešove.
Výchovno-pedagogickú činnosť zabezpečovalo 6 pedagogických
zamestnancov. Hospodársko-prevádzkovú oblasť zabezpečovali 3 nepedagogickí
zamestnanci. Potrebujeme 1 zamestnanca na pedagogickú činnosť a projektové
manažerstvo.
Servis PC nám externe zabezpečovali p. Branislav Čupka z MPC v Prešove a web
stránku pán Peter Zuščák.
Kontrolná činnosť
Pedagogickí zamestnanci ABC CVČ v škol. roku 2014/2015 zrealizovali 117
hospitácii a kontrol TK, z toho vedenie ABC CVČ uskutočnili 57 kontrolných
činností. Zamerané boli na realizáciu výchovno-vzdelávacích plánov
v ZÚ,
príslušnú dokumentáciu a realizáciu príležitostných podujatí. Vedenie ABC CVČ
skontrolovalo záznamy v triednych knihách, plány výchovno-vzdelávacej činnosti
ZÚ, MTZ záujmových útvarov. Zúčastňovalo sa na podujatiach organizovaných
jednotlivými oddeleniami CVČ. Môžeme konštatovať, že úroveň dokumentácie
vedenej externými pracovníkmi sa zlepšila. Podujatia sú pripravované a realizované
na kvalitnej úrovni. V prípade zistenia nedostatkov, boli tieto v rámci možnosti
okamžite odstránené.
Rekonštrukčné a investičné práce .
V rámci rekonštrukčných prác a opráv a na základe finančných možností ABC
CVČ boli uskutočnené tieto opravy a úpravy:
 svojpomocne dme vymaľovanie schodiska vedúceho do skladových priestorov,
miestnosti č. 12 , jednu kanceláriu, javisko
 výmena 4 okien, v 2 kancelárskych miestnostiach a 1 miestnosti pre THP
pracovníkov
 oprava a vymaľovanie 1 kancelárie
 inštalácia žalúzii v 2 kanceláriách a miestnosti č. 35
 upratanie výmenníka
 výrub 4 stromov a orez 2 stromov
 odstránili sme staré a dali nové linoleum v 2 klubových miestnostiach
 v dielni sme dali dlažbu pod nové umývadlo a robili kachličkový obklad
 začali sme s úpravou stolov v dielni
Vytyčené úlohy a ich plnenie:
V pedagogickej oblasti :
1. Kvalitne obsahovo a organizačne pripraviť letnú činnosť
/zodp.: všetci zamestnanci/
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... úloha splnená

2. V priebehu druhého polroka venovať zvýšenú pozornosť náboru detí do ZÚ
v nasledujúcom školskom roku
/zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/
... úloha stála
3. Ďalším sebavzdelávaním prispieť
/ zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/

k skvalitneniu

záujmovej činnosti
... úloha stála

4. Dôsledne a na čas plniť naplánované úlohy / vrátane vedenia dokumentácie /
/zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/
... úloha stála
5. Zlepšiť spoluprácu s médiami za účelom lepšej propagácie činnosti ABC CVČ
/ zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci/
... úloha

IX. Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)

Silné stránky


poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám,



priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené – dielňa, pohybové
aktivity, PC, Vv, sála



stabilné personálne obsadenie



gramotnosť pedagogických zamestnancov v oblasti IKT



bohaté skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania



dobré organizačné skúsenosti pri organizovaní príležitostnej záujmovej činnosti



dôraz na zážitkové učenie



folklórny súbor Rozmarija,



kvalitná činnosť ZÚ- gymnastika, Zumba, Karate, Cyklistika, Letecký modelár,
Plávanie, Karate, Stolný tenis, Box, Capueira ...



vzájomné citové väzby pedagógov a detí



kvalitná spolupráca medzi internými a externými pracovníkmi CVČ



flexibilita zamestnancov a pripravenosť na zmeny



spolupráca so školami, inými inštitúciami a zriaďovateľom



prejavený záujem zo strany cieľových skupín



zvyšujúci sa počet členov v záujmových útvaroch



referencie o spokojnosti zo strany účastníkov záujmového vzdelávania, verejnosti



prázdninová činnosť



ABC CVČ je schopné zabezpečiť akékoľvek požiadavky zo strany zriaďovateľa
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Slabé stránky


financovanie CVČ na základe trvalého pobytu v meste a obci podľa Zákona č.
325/2012 – od 5 – 15 rokov



zákon č. 325/2012 je v rozpore s Vyhláškou o CVČ č. 306/2009 , nezohľadňuje
vekovú skupinu do 4 rokov a 16-30 ročných



minimálny záujem zo strany ministerstva školstva



nie všetky obce prispievajú na záujmové vzdelávanie v ABC CVČ



vzdelávacie poukazy – nerovná konkurencia so školami



malý záujem zo strany mládeže o pravidelnú záujmovú činnosť(okrem FS
Rozmarija)



zastarené IKT (hardware i software)



zlý technický stav budovy - fasáda, okná - únik tepelnej energie



zapojenosť do grantových projektov



ukončenie náboru v CVČ do 15.9. – krátky časový limit, deti a mládež nemajú
stabilné rozvrhy ...



veľký počet CVČ v meste



nedisponujeme telocvičňou pre realizácia športovej záujmovej činnosti
( box, Karate, futbal, florbal, bedminton) – platenie nájmu školám
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ABC – Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 PREŠOV

Správa o hospodárení za rok 2014

Rozpočet na rok 2014 bol schválený v čiastke 212 644€ , z rozpočtu mesta 179 092 ,
vlastné príjmy boli schválené v čiastke 16 200 €. Dotácia zo ŠR na vzdelávacie poukazy
8 362 € a dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 8 990 €.
Čerpanie rozpočtu CVČ za rok 2014 bolo v čiastke 226 979,76 € . V roku 2014 sa nám
podarilo splniť vlastné príjmy na sumu 24 892,85 €. Je to o cca 8600 € viac ako
plánovaný rozpočet.
ABC – Centru voľného času boli poukázané finančné prostriedky z OŠÚ v Prešove na
zabezpečenie predmetových olympiád v sume

16 307,31 €., ktoré boli účtované na

základe refundácie. Dotácia na záujmovú činnosť z obcí bola poskytnutá v čiastke
3 390,10 €. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy sme využili

na nákup

materiálu pre záujmové útvary a preplatenie faktúr či už za prenájom, prepravu,
športové oblečenie. Finančné prostriedky z vlastných príjmov boli čerpané na
materiálno-technické vybavenie záujmových útvarov, zakúpenie cien na súťaže
, vybavenie krúžkových miestností.
ABC – Centrum voľného času získalo finančné prostriedky aj na základe
vypracovaných projektov, formou sponzorstva, poplatkov za krúžkovú činnosť
a poplatkov za prenájom.
Hospodárenie centra voľného času bolo efektívne, využitie finančných prostriedkov
bolo dodržiavané podľa predpisov.
Vedúca ekonomického oddelenia informuje vedenie a pedagogických zamestnancov
o hospodárení a čerpaní rozpočtu štvrťročne. Na ekonomickom oddelení sa konajú
pravidelné mesačné porady technicko-hospodárskych zamestnancov, kde sa hodnotí
práca oddelenia a určujú sa nové úlohy na ďalšie obdobie.
Stálou úlohou ABC – Centra voľného času bolo zabezpečovať efektívnosť využitia
finančných prostriedkov a dodržiavanie finančnej disciplíny, rozšíriť pravidelnú
záujmovú činnosť, získať čo najviac vzdelávacích poukazov a hľadať nové zdroje
prostredníctvom rôznych grantov a projektov.
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Finančné prostriedky za rok 2014 boli čerpané nasledovne :

610

Mzdy

96 141,36 €

620

Odvody ZP, SP

34 257,86 €

630

Tovary a služby

90 515,86 €

630

Olympiády

16 307,31 €

630

Vzdelávacie poukazy

8 362,00 €

640

Transfery a odstupné

6 064,95 €

Príjmy vlastné
- príjmy z prenájmu
- príjmy ZÚ

2 188,75 €
22 703,00 €

- príjmy z dobropisov

2 051,63 €

- príjmy MsÚ/granty/

100,00 €

Správu vypracovala:

Danka Onofrejová
ekonomické odd.
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V závere môžeme konštatovať, že rozpočet ABC CVČ bol postačujúci a úlohy
stanovené v Celoročnom pláne ABC CVČ na školský rok 2014/2015 boli splnené.
V celom komplexe financovania centier voľného času sa žiada iniciovať stretnutia
MŠV,V aŠ SR so ZMOSom a Asociáciou centier voľného času. Stálou úlohou ABC Centra voľného času ostáva rozširovať a skvalitňovať ponuku pravidelnej
záujmovej činnosti, získať do nej čo najviac členov a udržať kvalitu príležitostnej
záujmovej činnosti.

V Prešove 24.6.2015

Mgr. Elena Šimčíková
riaditeľka ABC CVČ
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