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1.Základné identifikačné údaje
Názov šk. zariadenia
Adresa šk. zariadenia
Telefónne číslo zariadenia
Fax
E- mailová adresa šk. zariadenia
Zriaďovateľ

Centrum voľného času
pri KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice
Saratovská 87
036 /631 22 17
036 6312083
zakladnaskola@vincent-levice.sk
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
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2. Počet žiakov k 15. septembru 2018
V tomto školskom roku sa prihlásilo do Centra voľného času 314 detí. Z tohto počtu je 302 žiakov KSŠ sv.
Vincenta de Paul v Leviciach, a 12 detí z okolitých škôl.
Deti si mohli vybrať z ponuky 28 krúžkov rôzneho zamerania. Okrem krúžkov kultúry a umenia sú rovnako
zastúpené v záujmoch detí aj športové krúžky.
V tomto školskom roku sme medzi záujmové krúžky zaradili gymnastiku – pohybovú prípravu, z dôvodu záujmu
zo strany rodičov, zaradili sme volejbal medzi športové krúžky, ako aj florbal. Ďalej sme dali do ponuky
biologický krúžok na druhom stupni ZŠ ako aj krúžok Loptové hry pre MŠ a ZŠ.

3. Zamestnanci:
Deťom sa v ich voľnočasových aktivitách venujú vedúci krúžkovej činnosti.
zamestnanci
interní zamestnanci školy
k 15.septembru 2019

počet
1

externí zamestnanci:

26

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,
žiacka kuchyňa, jazykové učebne, náboženská učebňa, tanečná zrkadlová miestnosť 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, lopty,
papier, farebný papier, lepidlá, 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.
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
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a kultúrnych príležitostí, či podujatí organizovaných školou, Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach
a obecnými úradmi okolitých obcí.

Názov krúžku

Počet
zapísaných

1

Radostník - folklór

2

Zmeny po
15.09.

D

CH

24

24

0

Predškoláčik MŠ

30

15

15

3

Gitarový

23

15

8

4

Keramika

55

41

14

5

Spevácky

15

15

0

6

Basketbal 3.-5.r.

6

5

1

7

Basktbal 6.-9.r.

7

5

2

8

Volejbal

12

12

0

9

Stolný tenis

16

5

11

10

KŠK Yuventus

6

2

4

11

Florbal 1.-4. r.

18

0

18

12

Florbal 5.-9.r.

23

2

21

13

Futbal 1.-2- r.

19

2

17

14

Futbal 3.-4.r.

14

2

12

15

Šach

16

8

8

16

Horolezecký

27

20

7

17

PC - krúžok

22

2

20

18

Golf

17

5

12

19

Tenis

16

6

10

20

Pohybová
príprava

27

22

5

21

Unlimited – tanec

8

4

4

ext. z toho
5d , 0ch

ext,z toho
7(5 d, 2 ch)
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Šikovné rúčky

19

17

2

23

Divadelný

7

7

0

24

Cvičenia z MAT

18

12

6

25

Cvičenia zo SJL

18

12

6

26

Interaktívna ANj
1.-4.r.

14

8

6

27

Duchovný rozvoj

117

69

47

28

Loptové hry

5

5

0

599

342

SPOLU

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

Ext.12
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•
•
•
•
•
•
•

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
nedostatočné financovanie Centra voľného času.
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 20. septembra 2018 a prebiehala podľa stanovených časovo -
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-tematických plánov každého záujmového útvaru. Meradlom úspešnosti 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.
Záujmové útvary, Moderný tanec a DFS Radostník, pod taktovkami vedúcich Adriánou Miedzgovou a
Luciou Solmošiovou, sa každoročne stávajú hlavným programom interných podujatí školy - Dom radosti,
Stretnutie so starými rodičmi, Akadémia ku Dňu matiek, ako aj Míľa pre mamu. Tento rok sa odprezentovali
aj na akcii Dni mesta Levice. Folklórny krúžok DFS Radostník sa zúčastnil aj folklórnych súťaží ako krajskej
súťaží v Želiezovciach – Trvalky, kde obsadili 3. miesto.
Deti folklórneho a speváckeho krúžku reprezentujú našu školu na rôznych speváckych súťažiach- Slávik
Slovenska, Spievajme Pánovi.
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 .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 Donalds Cup v obvodnom
kole priniesol našim najmenším futbalistom štvrté miesto.
Deti z floorbalového krúžku tento školský rok viedol hokejový hráč HK Levice a učiteľ TEV Mgr. Patrik
Bačkor , s ktorým sa odprezentovali na školskej akcii – Deň Radosti.
Stolnotenisový krúžok sa i tento rok zúčastnil viacerých významných pretekov. Dlhoročná prax vedúceho
krúžku Mgr. Františka Gabaríka posúva deti vpred a motivuje k úspechom. Okresná olympiáda – Tobiáš Varga
– 2. miesto a Laura Šuhalová – 4. miesto. Zúčastnili sa súťaží – Vianočný turnaj, Majstrovstvá školy.
V pozadí však nezaostáva ani horolezecký krúžok, ktorý využíva svoju lezeckú stenu v areáli školy tento
rok pribudol do tohto krúžku nový tréner Milan Klinčok .Po úspešnom trénovaní pod taktovkou trénera V.
Ďurišku a M.Klinčoka a napredovaní sa tí zdatnejší zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska v boulderingu –
L. Šuhalová – 4. miesto. Slovenský pohár v kategórii U12 celkovo tím získal 5. miesto, Slovenský pohár
v lezení v Handlovej – O. Imreová – 3.miesto.
Deti privítali a veľmi ocenili krúžok Volejbal, ktorý trénovala trénerka z Palas Levice a tiež sa zúčastňovali
mnohých turnajov.
V rámci športových krúžkov je ešte golfový krúžok a tenisový krúžok, ktorý trénuje Mgr. Tomáš Krištof.
Veľkej obľube sa tešil aj v tomto školskom roku nový krúžok Gymnastika – pohybová príprava pod vedením
Mgr. Petry Bagalovej, kde sa deti oboznámili so základmi gymnastiky.
Veľkej obľube sa tešili deti z Počítačového krúžku , kde pracovali na projekte Levický hrad, vo
vzdelávacom prostredí Minecraft : Education Edition. Ďalej pracovali s robotmi – Ozobot ako aj s 3D tlačiarňou.
Deti keramického krúžku potešili svojich blízkych a kamarátov výrobkami, ktoré zhotovili na keramickom
krúžku. Záujemcov o tento krúžok je veľmi veľa, preto si deti pani vedúca rozdelila na viac skupín.
Členom šachového krúžku sa i v tomto školskom roku venoval záujmový vedúci Mgr. Matúš Horka.. Po
minuloročných súťažných úspechoch si však tento rok nepripísali nejaký väčší úspech, ale deti sa naučili
správne pravidlá a rozvíjali si logické myslenie.
S prípravou na prijímacie skúšky a Testovanie 9 deťom pomáhali a už získané poznatky pomáhali
utvrdzovať Mgr. Terézia Mészárosová a Ing. Sylvia Verbovská, vedúce záujmového útvaru cvičenia zo
slovenského jazyka a matematiky O ich kvalitnej práci svedčia aj umiestnenia žiakov na vybraných školách.
Ako aj výborne zvládnuté Testovanie 9 – 2019 , kde dosiahli výsledky nad priemerom Slovenska.
Deti z krúžku šikovných rúk pod vedením vedúcej Mgr. Lucii Greksovej, pracovali s rôznymi zaujímavými
technikami a odprezentovali svoju prácu tiež na akcii školy- Deň Radosti. Svojimi prácami mohli potešiť vlastné
srdiečka, alebo urobiť radosť aj svojim blízkym a kamarátom.
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Na spoločné popoludnia s p učiteľkou Mgr. Renátou Harmadyovou sa tešili aj dve skupiny detí krúžku
Interaktívna angličtina. Pani učiteľka poskytla deťom nový pohľad na učenie jazyka formou výučbových
programov, napr. Dobrodružná angličtina, Our Discovery, Planéta vedomostí, prostredníctvom interaktívnej
tabule. A tak hra bola prostriedkom na utvrdzovanie jazykových zručností Tiež sa aj títo žiaci zúčastňovali
vystúpení s anglickými piesńami a básňami ako Deň Radosti, Deň Matiek.
Naše záujmové krúžky ukončili úspešne svoju činnosť 20 . júna 2019.

Vypracovala. Mgr. M. Chujacová

Prerokované na Metodickom združení CVČ dňa 27.júna. .2019
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26.08.2019

V Leviciach 30. júna 2019

PaedDr. Mária Farkašová
riaditeľka školy

