Centrum voľného času, Saratovská 87, Levice

Hodnotiaca správa o činnosti
Centra voľného času, Saratovská 87
v školskom roku 2016/2017

1. Identifikačné údaje

Názov šk. zariadenia
Adresa šk. zariadenia
Telefónne číslo zariadenia
Fax
E- mailová adresa šk. zariadenia
Zriaďovateľ

Centrum voľného času
Saratovská 87, Levice
Saratovská 87
036 /631 22 17
036 6312083
vincent.levice@gmail.com
Rímskokatolícka cirkev- Biskupstvo Banská
Bystrica
Námestie SNP 19, Banská Bystrica

Centrum voľného času, Saratovská 87, Levice je organizačnou zložkou KSŠ sv.
Vincenta de Paul a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú
činnosť pre deti . Pod pojmom výchova mimo vyučovania rozumieme všetku výchovnú
činnosť s deťmi mimo povinného vyučovania, ktorá pomáha škole a rodine vo výchovnom
úsilí.
Výchova mimo vyučovania nadväzuje na vyučovanie, zdôrazňuje úlohy výchovy
v oblasti
• mravnej
• pracovnej
• estetickej
• telesnej
• kultúrnej
• prírodovednej.
Poslaním zariadenia je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, a ich rodičov,
vytvárať podmienky pre schopnosti v praktickej činnosti a podporovať návyky účelného
využívania voľného času, motivovať deti k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez
ohľadu na sociálne postavenie, materinský jazyk, či farbu pleti.
Správna voľba vhodných výchovných foriem pri uplatňovaní určitých metód je
podmienená aj rešpektovaním iných činiteľov ako sú vekové a individuálne osobitosti detí,
ich osobné záujmy, rešpektovanie princípu dobrovoľnosti a aktivity vo výchove.
Úlohy CVČ sú:
1. výchova a vzdelávanie formami organizovanej a voľnej záujmovej činnosti v oblasti
kultúry, športu, techniky v samostatných útvaroch záujmovej činnosti
2. organizovanie súťaží, ako doplnkových foriem záujmovej činnosti
3. spolupráca so školou a inými inštitúciami v oblasti realizácie voľného času detí a
mládeže.
4. vytváranie podmienok pre nadväzovanie vzájomnej spolupráce
5. vytváranie podmienok na zabezpečovanie prevencie kriminality a drogových
závislostí.

Činnosť prebiehala v pravidelnej forme. Je zameraná na aktívny oddych, výchovu
a vzdelávanie detí. Realizuje sa prostredníctvom záujmových útvarov. Podporuje rozvoj
aktivít podľa výberu a záujmu detí. Umožňuje výber aktivít, ktoré zabezpečujú nielen
oddych a relaxáciu ale aj vlastnú sebarealizáciu detí a rozvoj talentu.

2. Počet žiakov k 15. septembru 2016
V tomto školskom roku sa prihlásilo do Centra voľného času 249 detí.
Deti si mohli vybrať s ponuky 29 krúžkov rôzneho zamerania. Okrem krúžkov kultúry
a umenia v sú rovnako zastúpené v záujmoch detí aj športové krúžky.

3. Zamestnanci:
Deťom sa v ich voľnočasových aktivitách venujú pracovníci, ktorí spĺňajú predpoklady na
prácu s deťmi
zamestnanci
interní zamestnanci školy
externí zamestnanci:

počet
13
5

Zmluvný vzťah medzi nimi a CVČ bola Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti.
Vedúca CVČ má uzavretú pracovnú zmluvu na 23,33 % úväzku

4. Údaje o priestorových a materiálno- technických
podmienkach CVČ
CVČ nedisponuje svojimi vlastnými priestormi, činnosť prebiehala prevažne v
priestoroch KSŠ sv. Vincenta de Paul . Podľa potreby boli v popoludňajších hodinách
využívané telocvične, školské ihrisko, počítačová učebňa, a činnosť prebiehala aj v
triedach. Všetky priestory majú vyhovujúce hygienické podmienky so sociálnymi
zariadeniami. Časť stretnutí bola organizovaná formou vychádzok a výstav.
Na činnosť niektorých útvarov bolo potrebné zabezpečiť pracovný materiál - kostýmy
na vystúpenia, športové dresy, lopty, papier, farebný papier, lepidlá, koráliky, ozdoby a
iné pomôcky.
Nákup bol prevádzaný cez pokladňu KSŠ sv. Vincenta de Paul

5. Ciele koncepčného zámeru
Hlavným cieľom bolo podieľanie sa na formovaní osobnosti detí, vytváranie podmienok
a prostredia pre emocionálnu a sociálnu pohodu, posilňovanie zdravého životného štýlu,
ochranu životného prostredia. Vytvárali sme podmienky pre rozvoj ich schopností a
vedomostí, viedli ich k samostatnej práci.
K prioritám patrilo poskytovanie služieb deťom, ktoré prejavili záujem o niektorú
z vybraných činností. Pozornosť sme venovali aj deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
CVČ sa prezentuje najmä prostredníctvom aktivít, kde sa deti prihlásené do
jednotlivých záujmových útvarov zapájajú do príprav rôznych kultúrnych podujatí pre
rodičov aj širokú verejnosť v rámci spoločenských a kultúrnych príležitostí, či podujatí
organizovaných školou, Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach a obecnými úradmi
okolitých obcí.

6. Zoznam záujmových útvarov

P.č.

Názov krúžku
•
•

Basketbalová
prípravka
Cvičenia z
matematiky

Veková kategória
Meno vedúceho
záujmového krúžku
4.5.6. roč.
Mgr. Kováčiková
9. roč.
Ing. Verbovská

•

Cvičenia
zo Slovenského
jazyka

9. roč.
Mgr. Mészárosová

•

Detský folklórny
súbor RADOSTNÍK

1.- 7.roč.
Bc. Ižoldová

•

Florbal

•

Futbal

1.- 4.roč.
Ing. Fazekaš
1.- 2 roč.
PaedDr. Bridiš

•

Futbal

•

Gitarový

•

Golf

3.- 4. roč.
PaedDr. Bridiš
2.- 5..roč.
Mgr. Horniak
1.- 9.roč
Mgr. Krištof

Popis činnosti záujmového
útvaru
Základná basketbalová príprava
dievčat a chlapcov
Logické úlohy, precvičovanie
vedomostí a príprava na
Testovanie 9
Utvrdzovanie a precvičovanie
vedomostí zo školy, príprava na
Testovanie 9
Detský folklórny súbor zameraný
na spev, ľudové tance a tradície.
Osvojovanie si základných krokov
až po náročné choreografie
Osvojenie si základných pravidiel,
tréningy, zápasy.
Základné futbalové pravidlá, práca
s loptou, tréningy a medziškolské.
zápasy
Futbal pre začiatočníkov i
pokročilých. Tréningy,
medziškolské zápasy.
Základy hudobných zručností hry
na gitare
Základná tréningová príprava
golfu.

•

Horolezecký

•

Keramický

•
•

KŠK Juventus futbalový klub
Moderný tanec

5.- 9.roč.
Ing. Szutyanyi
1.-4. roč.
Mgr. Chujacová

•

Spevácky

1.-9.roč
Mgr. Kopernická

•

Stolný tenis

1.- 9.roč.
Mgr. Gabarík

•

Šachový

•

Tenis

•

Všeobecná športová
príprava
Výtvarný

1.- 9. roč.
Mgr. Horka
1.- 5..roč.
Mgr. Krištof
1.- 3. roč.
Mgr. Kováčiková
1.-5. roč.
s. Šabíková

•

3.- 9.roč.
p. Ďuriška
1.- 9.roč.
Ing. Valkovičová

Bezpečná forma základov lezenia
na umelej stene i na skalách
Osvojenie si manuálnych
zručností v práci s hlinou.
Prezentácia prác na výstavách
.Tréningy, zápasy v okresnej
futbalovej reprezentácii
Základná kroková príprava. Krátke
tanečné choreografie na
prezentáciu na školských
podujatiach
Nácvik detských piesní.
Prezentácia na rôznych školských,
farských a mestských podujatiach
Základná i pokročilá tréningová
príprava. Zápasy, sústredenia,
súťaže. Reprezentácia v rámci
žiackej ligy.
Rozvoj šachových zručností pre
začiatočníkov aj pokročilých
Skupinový výcvik základných
tenisových zručností
Základy loptových hier, atletických
a gymnastických zručností
Jednoduché výtvarné
techniky,rozvoj tvorivosti
a estetického cítenia.

7. Swoot analýza
Silné stránky
• vyhovujúce umiestnenie areálu, príjemné prostredie
• priestory upravené priamo na činnosť, na ktorú sú určené
• moderné a kvalitné vybavenie predovšetkým na pohybové a tanečné aktivity
• poskytovanie záujmového vzdelávania všetkým vekovým kategóriám
• kvalitné personálne zabezpečenie činnosti s podielom zastúpenia mužov i žien v
kolektíve
• vzájomné citové väzby pedagógov a detí
• flexibilita zamestnancov a pripravenosť pedagógov na zmeny
• dobrá úroveň propagácie činností CVČ
• vynikajúce vzťahy so spolupracujúcimi subjektmi-. MsKS Levice, Matica
slovenská Levice, Regionálne osvetové stredisko Levice, Krajské osvetové
stredisko Nitra. Obecné úrady okolitých obcí a so zriaďovateľ.
• zachovanie a prípadné zvyšovanie počtu členov v krúžkoch
Slabé stránky
• malá disciplinovanosť súčasnej populácie (rodičov i detí) – pasívny prístup,
nezáujem
• nedostatočná úroveň finančných motivačných faktorov pre zamestnancov

•

nedostatočné financovanie zo strany mesta

Príležitosti
• podpora vzdelávacích a informačných aktivít zo strany vlády
• vládna podpora neformálneho vzdelávania
• vytvorenie atraktívnej ponuky pre všetky vekové skupiny
• výraznejšia prezentácia výsledkov CVČ na verejnosti
• zvyšovanie finančných prostriedkov na podporu činnosti pre deti a mládež
• podpora aktívneho využívania voľného času
• projekty
• podpora vzdelávania a sebarealizácie pedagógov
• spolupráca so Študentským parlamentom mesta Levice
• využitie dobrovoľníkov
Ohrozenia
• znižovanie demografickej krivky
• nezáujem o mimoškolskú činnosť zo strany detí a mládeže
• malý záujem rodičov o aktívnu činnosť ich detí vo voľnom čase
• zvyšujúce sa náklady na prevádzku záujmových útvarov
• ohrozenia vyplývajúce z dochádzky externých zamestnancov
Návrhy opatrení:
• i za cenu nižšieho počtu členov záujmových krúžkov, záujmové krúžky otvoriť len
v tých oblastiach, na ktoré má CVČ priestorové a materiálne podmienky a
kvalitných pracovníkov
• neustále vyhľadávať kvalitných externých pracovníkov
• vyhľadávať dobrovoľníkov pre prácu s deťmi a mládežou
• do vybraných záujmových krúžkov zaviesť prvky zážitkovej pedagogiky
• vytvoriť záujmové krúžky, kde bude prevládať voľná hra detí
• vzbudiť väčší záujem rodičov o činnosť v CVČ zvýšenou propagáciou a
prezentáciou úspechov
ich detí

8. Zhodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti krúžkov
Činnosť záujmových krúžkov začala 21. septembra 2016 a prebiehala podľa
stanoveného časového harmonogramu Meradlom úspešnosť činnosti jednotlivých
záujmových útvarov je počet detí, ktoré činnosť v krúžku absolvovali do záveru záujmovej
činnosti. Problémy s dochádzkou do ZÚ nastali najmä v letných mesiacoch, kedy deti
dávali prednosť pobytu vonku v ŠKD.
Deti menej športovo zdatné si mohli vybrať zo širokej ponuky spoločensko-kultúrnych
útvarov. Tieto krúžky svoju činnosť prezentovali na rôznych podujatiach organizovaných
školou, MsKS Levice a okolitými obecnými úradmi.
Záujmový útvar, DFS Radostník, pod taktovkami vedúcich, Bc. Renátou Ižoldovou
a Teréziou Lukáčovou
sa každoročne stávajú hlavným programom interných podujatí
školy - Dom radosti, Stretnutie so starými rodičmi, Akadémia ku Dňu matiek, Akadémia
ku Dňu rodiny.

Deti folklórneho a speváckeho krúžku reprezentujú našu školu na rôznych speváckych
súťažiach- Slávik Slovenska, Spievajme Pánovi, Čepček.
Krúžok Moderného tanca sa v tomto školskom roku ujala p. učiteľka Mária Chujacová,
ktorá deti pripravovala s veľkým nadšením a jej mladiství elán priniesol potlesk a radosť
z tanca nielen účinkujúcim, ale aj divákom.
Mestské kultúrne stredisko Levice a Matica slovenská v Leviciach každoročne
organizujú podujatia, Čriepky slovenského folklóru, Vítanie jari, Rozlúčka so školou, kde
sa deti našich záujmových útvarov prezentujú. Okrem týchto podujatí sa deti speváckeho
krúžku spolu so svojou vedúcou Mgr. Idou Kopernickou zúčastňovali na akadémiách
k sviatku sv. Vincenta de Paul, ku Dňu matiek, a počas vianočných sviatkov Jasličkovou
pobožnosťou spríjemnili krásne slávnostné popoludnie. Dvakrát do týždňa je spevokol
neoddeliteľnou súčasťou detských sv. omší v škole a vo farnosti.
Za týmito krúžkami nezaostávajú ani krúžky so športovým zameraním, o čom svedčia
aj dosiahnuté výsledky.
Malí futbalisti spolu so svojim trénerom PaedDr. Milanom Bridišom si mali možnosť
zmerať sily s mužstvami okolitých základných škôl na obvodných a okresných súťažiach.
Mc Donald Cup po minuloročnom bronze priniesol malým chlapcom a dievčatám 1.-4.
ročníka zlato. .Kvalitu potvrdili aj v krajskom kole, kde obsadili krásne 5. miesto. Za nimi
nezaostávali ani ich staršie spolužiačky-futbalistky, ktoré na Coca Cola Cupe v kategórii
7. - 9. ročník získali 1. miesto a v krajskom kole obhájili 4. miesto.
Deti z floorbalového krúžku sa tento rok nevedeli dočkať nových trénerských metód
trénera Ing. Fazekaša. Jeho minuloročný debut priniesol vynikajúce vzťahy medzi deťmi
i trénerom navzájom. A floorbalová hokejka v rukách detí už začala poslúchať. Tvrdá
práca trénera a zodpovedný prístup malých florbalistov priniesli radosť z hry nielen deťom
ale aj ich pyšným rodičom.
Chlapci a dievčatá KŠK Juventus Levice po minuloročnom získanom
4. mieste na medzinárodnom futbalovom turnaji Wroclaw Trophy, chytili druhý dych
a naplno sa pustili do trénovania. V tabuľke svojej kategórie postupujú k popredným
miestam.
Stolnotenisový krúžok sa i tento rok zúčastnil viacerých významných pretekov.
Dlhoročná prax vedúceho krúžku Mgr. Františka Gabaríka a láska k stolnému tenisu
prináša každoročne svoje ovocie vo forme umiestnení na rôznych obvodných a okresných
súťažiach družstiev.
V pozadí však nezaostáva ani horolezecký krúžok, ktorý využíva svoju lezeckú stenu
v areáli školy .Úspešné trénovanie pod taktovkou trénera V. Ďurišku prinieslo ovocie vo
forme niekoľkých ocenení na súťažiach. To, že horolezectvo učarovalo aj dievčatám
svedčia aj ich získané úspechy. Slovenský pohár v Handlovej v lezení s lanom priniesol
dievčatám 6. miesto v kategórii U10 a 5. miesto v kategórii U12.Tejto súťaži predchádzala
súťaž v lezení bez lana v Bratislave. I tu dievčatá zažiarili. Obsadili vo veľkej konkurencii
krásne 6., 9. a 10. miesto.
Naši najmenší športovci sa tešili z otvorenia nového krúžku Športová príprava, kde si
počas roka mohli vyskúšať z každého športového rožku. Práve tu sa podarilo p. učiteľke
Mgr. Vierke Kováčikovej nájsť nové športové talenty- malých gymnastov, basketbalistov,
tenistov a atlétov. Tomu sa potešil aj tréner tenisového krúžku, Mgr. Tomáš Krištof.
Pribudli mu nové deti aj do golfového krúžku, ktorý tento rok po prvý krát dostal miesto v
našej krúžkovej ponuke. Deti vedia byť vďačné za všetko nové.
Deti keramického krúžku sa o priestory učebne museli deliť s výtvarným
krúžkom,ale deťom to zjavne neprekážalo. Hlina sa deťom pod rukami menila na krásne
výrobky. Pod vedením p. Slávky Valkovičovej potešili svojich blízkych a kamarátov
výrobkami, ktoré zhotovili na krúžku.
Členom šachového krúžku sa i v tomto školskom roku venoval záujmový vedúci Mgr.
Matúš Horka.. Po minuloročných súťažných úspechoch si i tento rok pripísali na svoje

konto ďalšie víťazstvo, Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v tomto školskom
roku v zrýchlenom šachu chlapcom priniesli krásne
3. a 6. miesto i postup do krajského kola..
Deti z výtvarného krúžku sa potešili novým nápadom K. Šabíkovej, ktorá si pre deti
pravidelne pripravovala nové námety a zaujímavé výtvarné techniky. Radosť detí z práce
bola najväčšou odmenou za vynaloženú prácu.
Druhý úspešný rok majú za sebou aj deti gitarového krúžku , ktorým sa venoval pán
učiteľ Mgr. Martin Horniak i tento školský rok. Na konci školského roka ido ich spevníka
pribudli ďalšie zvládnuté skladby, ktorými potešia svojich poslucháčov.
Naši deviataci neľutovali čas strávený na cvičeniach zo slovenského jazyka a
matematiky. Priniesol svoje ovocie - dobre zvládnutá Testovanie 9 a úspešné prijímacie
skúšky na stredné školy.
Naše záujmové krúžky ukončili svoju činnosť 19 . júna 2017. Tento rok nám budú
pripomínať úspechy, diplomy a pocit z dobre vykonanej práce..

Vypracovala. Bc. Renáta Ižoldová

Prerokované na Metodickom združení CVČ dňa

V Leviciach 30.08.2017

22. júna 2017

PaedDr. Mária Farkašová
riaditeľka školy

