Centrum voľného času, A.Kmeťa 530/8
Bánovce nad Bebravou
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2011/2012
a) Základné identifikačné údaje
1. Názov zariadenia:
2. Adresa zariadenia:
3.
4.
5.
6.

Centrum voľného času
Ul. Andreja Kmeťa 530/8, 95701
Bánovce nad Bebravou
Telefónne a faxové čísla: 038/ 760 24 54
Webové sídlo
: www.cevecko.sk
e-mail
: cvc@cevecko.sk
Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Mená vedúcich zamestnancov zariadenia:
Mgr. Mária Králiková – riaditeľka CVČ do 20.11.2011
Mgr. Miriam Kiripolská – zástupkyňa riaditeľky CVČ do 20.11.2011
S účinnosťou od 21.11.2011 je zloženie vedúcich zamestnancov nasledovné:

Mgr. Miriam Kiripolská – riaditeľka CVČ

Bc. Milan Kráľ – zástupca riaditeľky CVČ
S účinnosťou od 3.7.2012 Mgr. Milan Kráľ – zástupca riaditeľky CVČ

7. Údaje o rade školy a poradných orgánoch zariadenia:
Rada školy:
 Nadežda Benešová – predseda RŠ – pedagogický pracovník CVČ
 Zuzana Gunišová – členka RŠ za nepedagogických pracovníkov
 Ing. Richard Makýš – člen RŠ za zriaďovateľa
 Ing. Zlatica Demeková – člen RŠ za zriaďovateľa
 MUDr. Janka Masaryková – členka RŠ za rodičov
Pedagogická rada:
 Mgr. Mária Králiková – riaditeľka CVČ do 20.11.2011
 Mgr. Miriam Kiripolská – zástupkyňa riaditeľky CVČ do 20.11.2011
 Ing. Margita Halačová – vychovávateľka CVČ
 Bc. Magdaléna Petríková –vychovávateľka CVČ
 Nadežda Benešová - vychovávateľka CVČ
 Bc. Milan Kráľ – vychovávateľ CVČ do 20.11.2011
 Bc.Roman Jedinák –vychovávateľ CVČ
 Mgr. Radoslav Kušnier – vychovávateľ CVČ

S účinnosťou od 21.11.2011 je zloženie Pedagogickej rady nasledovné:
 Mgr. Miriam Kiripolská – riaditeľka CVČ
 Bc. Milan Kráľ – zástupca riaditeľky CVČ
 Ing. Margita Halačová – vychovávateľka CVČ
 Mgr. Magdaléna Petríková – vychovávateľka CVČ
 Nadežda Benešová – vychovávateľka CVČ
 Bc. Roman Jedinák – vychovávateľ CVČ
 Mgr. Radoslav Kušnier – vychovávateľ CVČ
S účinnosťou od 3.7.2012 Mgr. Milan Kráľ, Mgr. Roman Jedinák

b) Údaje o počte žiakov v zariadení: školský rok 20011/2012
členov záujmových útvarov – 633
c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ
d) Údaje o počte žiakov prijatých do prvého ročníka SŠ
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

-

f) Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2011/2012
 ZÚ Strelecký
 ZÚ Rybársky
 CTK Viking
 Kreatívny svet
 ZÚ Varenie – Pečenie I.
 ZÚ Varenie – Pečenie II.
 Klub Kamzík
 Klub Slovenských turistov
 ZÚ Jazdecký I
 ZÚ Jazdecký II
 ZÚ OPCP
 ZÚ 3W
 ZÚ 3W
 ZÚ Výtvarný
 ZÚ Plavecký I
 ZÚ Plavecký II
 ZÚ Plavecký III
 ZÚ futbalová prípravka I
 ZÚ futbalová prípravka II
 ZÚ Zápasnícky I
 ZÚ Zápasnícky II
 ZÚ Tanečný Motýlik
 ZÚ Tanečný – PDF
 ZÚ Tanečný – Break dance
 ZÚ Tanečný
 Posilňovňa
 ZÚ Ľadový hokej I
 ZÚ Ľadový hokej II
 ZÚ Hádzaná














ZÚ Domino I
ZÚ Domino II
ZÚ Domino III
ZÚ Domino IV
ZÚ Domino V
ZÚ Domino VI
ZÚ Domino VII
ZÚ Volejbal
ZÚ Karate I
ZÚ Karate II
ZÚ Karate III
ZÚ Basketbal

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
Počet pedagogických zamestnancov – 8 ( z toho 1- 65% úväzok ) do 20.11.2011
S účinnosťou od 21.11.2011 je počet pedagogických zamestnancov nasledovný:
Počet pedagogických zamestnancov – 7 ( všetci na 100 % úväzok )
Počet nepedagogických pracovníkov – 3 ( z toho upratovačka 62% úväzok) do
20.11.20111
S účinnosťou od 21.11.2011 je počet nepedagogických pracovníkov nasledovný:
Počet nepedagogických pracovníkov – 3 ( z toho upratovačka 70% úväzok )
Počet externých pracovníkov na dohodu o vykonaní práce- 10, od 11/2011 -11
Počet externých pracovníkov na dohodu o brigádnickej činnosti študentov: 2
od 11/2011 - 3
Kvalifikovaní pracovníci
Do 20.11.2011
Riaditeľka CVČ – vzdelanie vysokoškolské pedagogické
I. atestácia
školský manažment
personálny manažment I., II
I a II modul komunikácie
Od 21.11.2011
Riaditeľka CVČ - vzdelanie vysokoškolské pedagogické
I. atestácia
školský manažment
špecializačné inovačné štúdium v oblasti primárnej prevencie
I modul komunikácie
Do 20.11.2011
Zástupkyňa CVČ – vzdelanie vysokoškolské pedagogické
I. atestácia
školský manažment
špecializačné inovačné štúdium v oblasti primárnej prevencie
I modul komunikácie

Od 21.11.2011
Zástupca CVČ - vzdelanie vysokoškolské pedagogické – Bc., od 3.7.2012 Mgr.
Vedúca oddelenia prírodovedy – vzdelanie vysokoškolské odborné + DPŠ
personálny manažment I
Vedúca oddelenia PVČDaM – vzdelanie vysokoškolské pedagogické
personálny manažment I
Vedúca oddelenia predškolskej výchovy a propagácie – vzdelanie pedagogické
stredoškolské – študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a
vychovávateľstvo
Do 20.11.2011
Vedúci oddelenia TV a športu- vzdelanie vysokoškolské pedagogické – Bc., od 3.7.2012
Mgr.
Od 21.11.2011
Vedúci na oddelení TV a športu – vzdelanie vysokoškolské pedagogické – Mgr.
Do 20.11.2011
Pracovník na oddelení TV a športu – vzdelanie vysokoškolské pedagogické – Mgr., od
21.11.2011 ako vedúci na oddelení TV a športu

Nekvalifikovaní pracovníci
Vedúci oddelenia techniky – vzdelanie vysokoškolské pedagogické – Bc., od 3.7.2012
ako Mgr.
Všetci pracovníci absolvovali I. modul komunikácie
Odbornosť vyučovania na jednotlivých ZÚ
 Strelecký ZÚ
 CTK Viking
 Varenie a pečenie
 Klub Kamzík
 Klub Slovenských turistov
 Jazdecký I, II
 ZÚ OPCP
 ZÚ 3W
 ZÚ 3 W
 ZÚ výtvarný
 ZÚ plavecký I, II, III
 ZÚ futbalová prípravka I, II
 ZÚ zápasnícky I, II
 ZÚ tanečný Motýlik
 ZÚ tanečný – PDF
 ZÚ tanečný – break dance
 ZÚ tanečný
 Posilňovňa
 ZÚ ľadový hokej I, II
 ZÚ hádzaná
 ZÚ Domino I, II, III, IV, V, VI, VII
 ZÚ basketbal
 ZÚ karate I,II,III
 ZÚ volejbal

odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
neodborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný
odborne vyučovaný




Kreatívny svet
ZÚ Rybársky

odborne vyučovaný
neodborne vyučovaný

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Zástupkyňa riaditeľky: Funkčné inovačné štúdium – MPC Trenčín
Termín: október 2010 – október 2011: ukončené november 2011
Vedúci oddelenia techniky: magisterské štúdium – pedagogika – UKF Nitra
Termín: október 2010 – jún 2012: ukončené júl 2012
Vedúci oddelenia TV a športu – magisterské štúdium – pedagogika – UKF Nitra
Termín: október 2010 – jún 2012: ukončené júl 2012
Vedúci oddelenia TV a športu a pracovník na oddelení TV a športu: Absolvovanie
kurzu prvej pomoci – ukončené 8.12.2011

i) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
V školskom roku 2011 / 2012 sa uskutočnilo 125 podujatí s celkovým počtom účastníkov
9 957.
Rozdelenie podľa oblastí:
 Jazyky: 3 podujatia s počtom účastníkov 58
 Spoločensko – vedné: 8 podujatí s počtom účastníkov 516
 Prírodovedné - 13 podujatí s počtom účastníkov 707
 Veda a technika – 1 podujatie s počtom účastníkov 23
 Kultúra a umenie: 17 podujatí s počtom účastníkov 1617
 Telovýchova a šport: 58 podujatí s počtom účastníkov 2 842
 Turistika a brannosť: 15 podujatí s počtom účastníkov 893
 Ekologická výchova: 1 podujatie s počtom účastníkov 132
 Informatika: 5 podujatí s počtom účastníkov 104
 Rodičia a deti: 4 podujatia s počtom účastníkov 3065
Podujatia uskutočnené počas sobôt a nedieľ: 14 s počtom účastníkov : 2039
Prezentácia zariadenia na verejnosti:
Informácie o všetkých činnostiach centra voľného času sú prezentované na základných,
stredných a materských školách formou plagátov, informačných letákov, vyhláseniami
v školských rozhlasoch ako aj priamym kontaktom pracovníkov CVČ so žiakmi
v triedach. Oznamy o konaných akciách sú zverejnené v teletexte BTV, Bánovských
novinách, odvysielané sú príspevky vo vysielaní Bánovskej televízie. Ďalšou formou
prezentácie je vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase a vývesné tabule Mestského
kultúrneho strediska, články v Bánovských novinách, novinách Tempo, Europrofit.
Od roku 2002 je zriadená webová stránka CVČ www.cevecko.sk , ktorá informuje o celej
činnosti zariadenia.

j)Údaje o projektoch do ktorých bolo zariadenie zapojené
V školskom roku 2011/2012 CVČ nebolo zapojené ani do jedného projektu.
Od roku 2004 sme zapojení do celoštátneho projektu Infovek, v rámci ktorého sme dostali
12 počítačov s pripojením k Internetu, ktoré slúžia k výučbe na oddelení techniky.
k)Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: V
školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná v CVČ inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou
l)Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia:
Centrum voľného času sídli v budove, ktorá je vo vlastníctve Mesta Bánovce nad
Bebravou.
Rozdelenie učební:
Č.1 – autodráha s povrchom pre diaľkovo riadené modely áut
Využitie pre členov ZÚ RC modely
Č.2 – využitie pre širokú verejnosť, prázdninová činnosť, činnosť ZÚ, porady, inštalácia
výstav.
Č.5 – herňa – výučba ZÚ Domino I, II, III, IV, V, VI,VII, , výtvarný ZÚ, inštalácia
výstav, podujatia menšieho charakteru, prázdninová činnosť
Č.9 – tanečná sála – tanečné krúžky – Motýlik, Tanečný, tanečný - break dance, PDF,
ZÚ Domino I, II, III, IV, V, VI, VII, podujatia tanečného charakteru,
okresné kolá olympiád (jazykové, dejepisná, zoológia, geológia, botanika), prázdninová
činnosť
Č 10 – herňa – výučba ZÚ Domino I, II, III, IV, V, VI, VII, okresné kolá olympiád,
sledovanie DVD programu, súťaže, kvízy, stretnutia Klubu turistov, prázdninová činnosť,
Č 11 – počítačová učebňa – výučba členov záujmových útvarov Základy ovládania PC,
Ovládanie PC pokročilí, kluby 3W, internet pre verejnosť, prázdninová činnosť
Č 15 – počítačová učebňa - – výučba členov záujmových útvarov Základy ovládania PC,
Ovládanie PC pokročilí, kluby 3W, internet pre verejnosť, prázdninová činnosť
Pivničné priestory: Posilňovňa, Klubovňa cykloturistického klubu Viking, Klubovňa
turistického klubu – priestory využívané mládežou
ZÚ zápasnícky I, II a hádzaná majú tréningy v športovej hale, ZÚ ľadový hokej má
tréningy na zimnom štadióne, plavecké ZÚ vykonávajú svoju činnosť na mestskej
plavárni,
ZÚ basketbalový, strelecký, volejbal, CTK Viking( zimná časť) vykonávajú svoju
činnosť v telocvičniach základných a stredných škôl, Sokolovni.
Jazdecký ZÚ je v priestoroch jazdeckej farmy v obci Dubnička.
Materiálne zabezpečenie záujmových útvarov je riešené podľa potreby z rozpočtu od
zriaďovateľa, z príjmov za vzdelávacie poukazy, z výnosov poplatkov a darov n.f. Mea
Interest.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:
1. nie sme samostatný právny subjekt – údaje má zriaďovateľ
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením od
rodičov boli vo výške:
 Návšteva záujmových útvarov: 4 203,12 €
 Návšteva internetu: 1 119,52 €
 Poplatky za návštevu letných táborov: 325,77 €







Financovanie predmetových súťaží a olympiád, športových súťaží z KŠÚ Trenčín:
6829,26 €
Realizovanie projektov z dotácií MsÚ Bánovce nad Bebravou: 850 €
Získanie 2% z daní prostredníctvom n.f. Mea Interest: 5 420,66 €
Financovanie záujmových krúžkov prostredníctvom n.f. Mea Interest: 5307,22 €
Sponzorské dary prostredníctvom n.f. Mea Interest: 160 €

3. Finančné prostriedky prijaté zo vzdelávacích poukazov: 2 431€
Údaje o spôsobe ich použitia, v členení podľa financovaných aktivít má zriaďovateľ.
4. Finančné prostriedky získané od rodičov formou daru, právnických a fyzických osôb
užívame prostredníctvom neinvestičného fondu Mea Interest, založeného na podporu nášho
zariadenia.
Ich použitie je evidované v účtovníctve n.f. Mea Interest.

n) Cieľ, ktorý si určilo zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský
rok bol:
- vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov CVČ
- tvorivý prístup, empatia, tvorba komunikačných zručností a schopnosť pracovať so skupinou
- vytváranie podmienok na formovanie osobností mladých ľudí
- zefektívnenie prevádzky CVČ ( prenájom priestorov, zabezpečenie dopoludňajšej činnosti aj
pre verejnosť)
- zlepšiť úroveň tanečných krúžkov
- zaviesť zvýhodňovanie členov záujmových útvarov pri činnosti Centra poskytovaním zliav
a bonusov
- zmeniť fungovanie činnosti letných prázdnin
- zintenzívniť propagačnú prácu vo všetkých úrovniach
- prehodnotiť využiteľnosť učebne č.1 a jej následnú rekonštrukciu (možná realizácia na jeseň
2012)

o) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
V tomto školskom roku bol zriadený záujmový útvar volejbal pre stredoškolskú mládež.
CVČ úzko spolupracuje s MŠ v meste tým, že vytvára podmienky na návštevu pravidelnej
záujmovej činnosti deťom predškolského veku. Deti získavajú vedomosti o efektívnom
využívaní voľného času a novými metódami práce sa aj v našom zariadení pripravujú na
vstup do školy.
Členovia tanečných záujmových útvarov sa zúčastňujú na rôznych verejných vystúpeniach
ako je Bánovský jarmok, celomestské Oslavy 1. mája v mestskom parku, celomestské oslavy
Medzinárodného dňa detí, Tančiareň.
Na vysokej úrovni bola zabezpečovaná činnosť CTK Viking – členovia sa zúčastnili
celoslovenského zrazu cykloturistov a pripravovali pre verejnosť vlastné podujatia. Člen CTK
Viking obsadil na národnom kole NCS súťaže 3 miesto.
CVČ sa podarilo v tomto školskom roku pokračovať v budovaní tradície „Vianočnej
benefície“.

2.
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v zariadení:
Interní ako aj externí pracovníci Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou pracujú
v jednotlivých záujmových útvaroch podľa pedagogických zásad a metód. Na pedagogickej
rade sa prejednali odporúčania Ministerstva školstva SR na zamedzenie a eliminovanie
šikanovania, rizikového správania, prejavov rasizmu a xenofóbie. Prípadné prejavy sa
okamžite budú riešiť prostredníctvom riaditeľky zariadenia a rodičmi detí.
Všetci členovia záujmových útvarov sú oboznámení s bezpečnosťou pri práci pri návšteve
záujmového krúžku. Pre záujmový útvar Strelecký sú vypracované bezpečnostné pravidlá pre
prácu ZÚ. Na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel dohliadajú vedúci krúžkov.
Prostredie na výučbu je prispôsobené vekovému zloženiu krúžku. Dodržiavajú sa prestávky
vo výučbe na psychohygienu.
b) Prázdninová činnosť:
Zimné prázdniny: Stiga hokejový turnaj, sieťové hry na PC, výtvarné koláže, turnaj v stolnom
tenise a stolnom futbale, maximikádo, šachový turnaj, výroba šperkov, spoločenské hry
– spolu sa zúčastnilo 104 detí
Stolný tenis a stolný futbal pre verejnosť: 200 účastníkov
DVD program: 85 účastníkov
Informačné aktivity: 86 účastníkov
Zimné sústredenie Vikingov: 13 účastníkov
Štefanský výstup na Čierny vrch: 134 účastníkov
Silvestrovský výstup na Rokoš: 93 účastníkov
Polročné prázdniny- Karneval na ľade: 143 účastníkov
Jarné prázdniny: Informačné aktivity: 104 účastníkov
Stolný tenis a stolný futbal pre verejnosť: 153 účastníkov
DVD program: 72 účastníkov
Návšteva galérie v Trenčíne: 19 účastníkov
Letné prázdniny:
všeobecný prímestský tábor (plavecký), všeobecný prímestský tábor I., pobytový tábor v
Beluši, Futbalový tábor, všeobecný prímestský tábor II., letná cykloturistika členov CTK
Viking, CTK Viking- letné sústredenie, Dvere dokorán
Spolu účastníkov : 213
c) Spolupráca zariadenia s rodičmi
Rodičia sa aktívne podieľajú na činnosti na oddelení PVČDaM , hlavne pri tanečných
vystúpeniach – úprava vzhľadu tanečníkov, úprave kostýmov, preprava detí na vystúpenia.
S veľkým ohlasom sa stretla prázdninová služba pre rodičov a to jednodňové pobyty detí
v centre voľného času pod názvom „Dvere dokorán“. Túto službu pre rodičov chceme
v tomto školskom roku skvalitniť uplatnením nových hier a aktivít.
Spolupráca s rodičmi sa odzrkadľuje aj získavaním 2% z daní prostredníctvom n.f. Mea
Interest.

d) Centrum voľného času spolupracuje okrem základných, stredných, materských škôl aj
s inými organizáciami:
napr. Neinvestičný fond Mea Interest, Krajské CVČ Trenčín, Krajský školský úrad, Klub
slovenských turistov, Mestské kultúrne stredisko, DSS ARCHA, Špeciálna základná škola,
mládežnícky parlament,
obecné úrady obcí v okolí, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Zväz
zdravotne postihnutých, organizácie tretieho sektoru – mládežnícke organizácie.

V Bánovciach nad Bebravou, 17.10.2012

––––––––––––––––––––––––––––––Mgr. Miriam Kiripolská
riaditeľka
Zriaďovateľ:
V Bánovciach nad Bebravou, dňa.............................

Centrum voľného času
Andreja Kmeťa 530/8,
957 01 Bánovce nad Bebravou

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok
2011/2012

Vypracovala: Mgr. Miriam Kiripolská
riaditeľka CVČ Bánovce nad Bebravou

