Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava
za školský rok 2016/2017
I. Prerokovanie v pedagogickej rade CVČ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 bola prerokovaná v pedagogickej rade CVČ dňa 05.09.2017

.............................................
podpis riaditeľa CVČ
II. Vyjadrenie rady CVČ
Rada CVČ prerokovala dňa 07.09.2017 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 a odporúča riaditeľovi CVČ predložiť
ju zriaďovateľovi na schválenie.

..............................................
podpis predsedu rady CVČ
III. Stanovisko komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovala dňa .......................... správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017 a odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy správu
schváliť s pripomienkami – bez pripomienok.
................................................
podpis predsedu komisie

IV. Stanovisko zriaďovateľa
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy s c h v a ľ u j e/ n e s ch v a ľ u j e správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 .
............................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primáto

Dôvodová správa
V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
riaditeľ školského zariadenia predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok zriaďovateľovi na schválenie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra
voľného času, Hlinícka 3, Bratislava (ďalej len centrum) za školský rok 2016/2017 (ďalej len
správa) je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade, v rade školského zariadenia pri CVČ,
Hlinícka 3, v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy. Po prerokovaní v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy bude
správa predložená na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Správa obsahuje:
-

základné informácie o centre
vývoj počtu žiakov a účastníkov centra za školský rok 2016/2017
ukazovatele počtu zamestnancov
dosiahnuté úspechy
finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu centra
vyhodnotenie úloh a koncepčných zámerov, stanovených na školský rok 2016/2017
SWOT analýzu, vrátane návrhov opatrení

I. Základné informácie o centre voľného času
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ:
Názov školského zariadenia:
Adresa:
Kontakt:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Centrum voľného času
Hlinícka 3, 831 54 Bratislava
tel.: 02/44889179, 0910877788
www.cvcba3.sk
e-mail:cvcba3@gmail.com

b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia
riaditeľ:
Mgr. Romana Bahúlová
Ďalší vedúci zamestnanci s určením funkcie:
Zástupca riaditeľa:
Mgr. Margaréta Nosáľová
Vedúca ekonomického oddelenia: Darina Tichá

c) Údaje o rade školského zariadenia pri CVČ
Rada CVČ je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
členov záujmových útvarov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov
CVČ z pohľadu školskej problematiky
Členovia rady CVČ:
1. Mgr. Viera Krajčovičová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ
2. Mgr. Mária Kotrbová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ
3. Miroslava Zárecká, delegovaná za nepedagogických zamestnancov CVČ
4. Mgr. Jana Besedová, delegovaná za rodičov CVČ
5. Ing. Slávka Pavlovičová, PhD., delegovaná za rodičov CVČ
6. Ing. Klaudia Košíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka
7. Mgr. Rastislav Žitný, delegovaný za zriaďovateľa, člen
Zasadnutia rady a prerokované materiály v školskom roku 2016/2017:
Správa o výchovno-vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za šk. rok 2015/2016
Štatút Rady školského zariadenia pri CVČ
Príspevky za činnosť ZÚ podľa finančnej náročnosti jednotlivých ZÚ
Štruktúra kariérnych pozícií v školskom zariadení
Plán práce a činnosti CVČ na školský rok 2016/17

d) Iné poradné orgány riaditeľa
Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, jej členmi sú riaditeľ, jeho zástupca a
pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada prerokováva všetky zásadné pedagogické
dokumenty a opatrenia týkajúce sa vzdelávania.
Zasadala a prerokovala:
06.09.2016

03.10.2016

17.10.2017
24.10.2016

16.01.2017
03.04.2017
07.06.2017

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach CVČ za školský rok 2016/2017
Vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti
Prerokovanie plánu hospitácií a plánu práce v školskom roku 2016/2017
Prerokovanie „Štruktúry kariérnych pozícií v školskom zariadení“
Informácie a príprava činnosti v novom školskom roku
Prerokovanie Organizačnej štruktúry
Riešenie opatrení z výsledkov finančnej kontroly
Schválenie plánu práce na šk.rok 2016/2017
Voľby do Rady CVČ
Kontrola naplnenosti ZÚ, rozvrhov,
Plnenie opatrení z výsledkov kontroly
Aktualizované pracovné náplne
Plnenie opatrení z výsledkov kontroly
Dochádzka, evidencia pracovného času
Informácia o novej smernici na Postup pri zapisovaní a evidencii do knihy
príchodov a odchodov v podmienkach CVČ
Nová smernica na Postup pri žiadaní o poskytnutie a čerpanie dovolenky
v podmienkach CVČ
Dekréty, plány dovoleniek, príprava na jarný tábor
Príprava na letnú prázdninovú činnosť, deratizácia, Bratislavské mestské dni
Zhodnotenie činnosti 2016/2017
Informácia o letnej činnosti

II. Údaje o deťoch v CVČ
Zverejnené údaje k termínom 15.09.2016 a k 30.06.2017
Prehľad činnosti CVČ
Pravidelná záujmová činnosť v školskom roku
2016/2017

CVČ Hlinická

Počet záujmových útvarov

68

z toho pre deti do 15 rokov

67
Prehľad členov CVČ

Údaje o počte detí z výkazu Škol. /MŠVVŠ SR/ 15-01 k 15.09.2016
CVČ

Hlinická

Počet členov záujmových útvarov

1082

v tom detí

do 15 rokov

1062

nad 15 rokov

20

Príležitostné a nepravidelné činnosti CVČ
Údaje o počte účastníkov príležitostnej a nepravidelnej záujmovej činnosti v šk. roku
2016/2017
CVČ

Hlinická Spolu

Počet podujatí, akcií:

Počet účastníkov na podujatiach, akciách

celkovo

2563

z toho do 15 rokov

2517

Počet organizovaných táborov počas školského
roka

celkovo

1

z toho do 15 rokov

1

Počet zorganizovaných táborov v čase letných
prázdnin v šk. roku 2016/2017

celkovo

6

z toho do 15 rokov

6

Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu

celkovo

0

celkovo

0

z toho do 15 rokov

0

Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu

Celkom sa na letnej prázdninovej činnosti v CVČ zúčastnilo 103 deti

c) Novozaložené (zrušené) oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 boli zrušené ZÚ: Kondičná kulturistika, Activate, Hlinohranie,
Šperk, Brušné tance, dôvod - odchod niektorých vedúcich ZÚ (zamestnancov na dohodu)
napr. na materskú dovolenku a na dôchodok, prípadne nenaplnenosť ZÚ.
Vytvorené ZÚ boli: Joga, Atletika, Karate II., Gymnastika II.
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
CVČ

CVČ k 15.9.2016

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prepočítaný počet

Fyzický počet

Prepočítaný
počet

5

5

13,4

14,4

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
CVČ

CVČ k 30.6.2017

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický počet

Prepočítaný počet

Fyzický počet

Prepočítaný
počet

4

3,5

12,4

12,2

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ CVČ:
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogických
činností:
riaditeľ CVČ – prvá atestácia, funkčné vzdelávanie
zástupkyňa riaditeľa – prvá atestácia
pedagogickí zamestnanci s II. stupňom VŠ vzdelania a DPŠ 2
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania CVČ:

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania
CV
Č

Uvádzanie
do praxe

Priebežné

0

0

0

0

Špecializačné
inovačné
0

0

Špecializačné
kvalifikačné
0

0

Vzdelávanie
vedúcich pedag.
zamestnancov
0

0

Mimoriadne ocenenia PZ CVČ:
V školskom roku 2016/2017 neboli ocenení naši PZ.
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach:
PZ sa v školskom roku 2016/2017 zúčastnili na celoštátnych a medzinárodných podujatiach:

Moderné tance /Bahúlová - MTF Brno 2x1.miesto
Moderné tance /Bahúlová - Saltare Orbis, Malacky - 2x2.miesto, cena poroty
Moderné tance /Bahúlová - Mia Festival Bratislava -2x striebro, 2x bronz
Moderné tance /Bahúlová - Mia Festival Praha - 1x zlato, 2x striebro, 1x bronz
Moderné tance /Bahúlová - súťaž Olomouc - 1x 1.miesto, 1x3.miesto, 1x4.miesto
Country tance II./Klemanová - MTF Brno - medzinárodná súťaž - 2. miesto
Country tance III./Klemanová-Reyengle 2016 BA 3.miesto
/Klemanová –MTF Brno 2.miesto
Folklór I.
/Klemanová –MTF Brno 1.miesto
Umelecká gymnastika:/Rohlíčková – Wielicka cup Krakov 2x3.miesto
/Rohlíčková – Sissi cup Salzburg 1.2.a3. miesto
/Rohlíčková – M-SR BA 2x1,2x2a3.miesto
/Rohlíčková – Memoriál Hermy Jochovej BA 7x1,6x2.,5x3.miesto
/Rohlíčková – Princes cup Prievidza 4x1.,1x2.2x3.miesto
/Rohlíčková - Slovenský pohár Košice 2.miesto
/Rohlíčková – Slovenský pohár Prešov 2x1.,2x2.,2x3. Miesto
/Rohlíčková – Slovenský pohár BA 3x2.,3x3.miesto
/Rohlíčková – Slovenský pohár Lipt.Mikuláš 3x2.,2x3.miesto
Moderná gymnastika: /Mináriková – M SR aČR 3.miesto
/Mináriková – Třebíč 1.2.3. miesto
/Mináriková – Veselský pohár 3.miesto
/Mináriková - Jihlavský ježek 2x1.,3x2.miesto
/Mináriková – Danube Cup 1.2.miesto
/Mináriková – O pohár Vyškov 3.miesto
/Mináriková – M-SR 1.2.3.miesto
/Mináriková – Memoriál Hermy Jochovej 2x1.,2.3. miesto
/Mináriková – Vianočná Nitra 1.2x2,3. Miesto
/Mináriková- Trolls Cup Brno -2.3.4.6.7.a9. miesto
/Mináriková - Pribinov pohár Nitra-1.2x2.2x3.miesto
/Ondrušková – Rapid gym Cup Bratislava- 2x1.2.a2x3. miesto
/Ondrušková – Veselská panenka Veselí nad Moravou 1.a3.miesto
/Ondrušková – Milevský pohár-Milevsko -7.miesto
/Ondrušková – Princess CupPrievidza -3x6.miesto
/Ondrušková - Bany Cup Budapešť -1.3x2.3.miesto
/Ondrušková - MTM Ljublana 1.4.miesto
/Lamošová - Trasko Vyškov 1.2.3.miesto
/Lamošová - SPMG 2x5.miesto
/Lamošová – Slovenský pohár v MG Košice -3. a 2x5.miesto
/Lamošová – Slovenský pohár v MG Prešov-3.a4. miesto
/Lamošová - Danubia cup Bratislava – 2. miesto
/Lamošová - Slovenský pohár Bratislava 5. 6.miesto
/Lamošová - Charm cup Prešov-2. 3. a 4.miesto
/Lamošová - Gymlik cup Prešov- 2x1.2. a4. miesto
/Lamošová - Super cup Budapešť 2.a7.miesto
/Lamošová - SPMG4,L.Mikuláš 2x2.miesto
Kinball: /Bitter-majstrovstvá sveta zm.družstiev Pardubice ČR-9-12.miesto

/Bitter –stredoeurópsky pohár-Bratislava 3.a5.miesto
/Bitter –stredoeurópsky pohár-Brno 2.a 6.miesto
/Bitter- stredoeurópsky pohár-Bratislava 3.a5.miesto
/Bitter – stredoeurópsky pohár-Přelouč ČR 3.a 5.miesto
Športová gymnastika: /Mokošová - Festival pohybových skladieb Trnava – 3.miesto žiačky
/Mokošová – Festival pohybových skladieb Trnava-3.miesto junior.
/Mokošová –M-SR Teamgym Trnava -3.miesto žiačky
/Mokošová –M –SR TeamgymTrnava – 1.miesto juniorky
/Mokošová –KK gymn.štvorbojaA,Bratislava -2.miesto
/Mokošová –KK gymn.štvorbojaB,Bratislava -2.miesto
/Mokošová –KK gymn.štvorbojaC,Bratislava -2.miesto
IV. Aktivity centra
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených, ktoré organizovalo centrum:
Názov aktivity

P o č e t
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

a) Aktivity CVČ
Halloween
Tvorivé dielne pre starších

40
verejnosť

Spoznávanie kamarátov
Posilňovanie úcty ku kultúrnym hodnotám

Karneval CVČ

69

Spoznávanie kamarátov

Vianočná besiedka

78

Pripomínať deťom tradície sviatkov

OK Olympiády zo SJL

13

Pestovanie vzťahu k materinskému jazyku

OK Olympiády v nem. jazyku

13

Zvyšovanie záujmu o štúdium jazykov

OK Olympiády v angl. jazyku

24

Rozširovanie komunikácie v angl. jazyku

OK Matematickej olympiády

180

Podporovanie žiakov k samostatnej činnosti

OK Biologickej olympiády

36

Vedenie žiakov k samostatnej a tvorivej
činnosti

OK Geografickej olympiády

79

Vyhľadávanie talentovaných žiakov

OK Dejepisnej olympiády

52

Pestovanie vzťahu k histórii a dejín Slov.

OK Pytagoriády

115

Rozvoj logicky interpretovať výsledky

OK Hviezdoslavov Kubín

85

Rozvoj tvorivých schopností detí

OK Šaliansky Maťko

32

Porovnávanie talentových schopností

OK Chemickej olympiády

15

Vyhľadávanie talentovaných žiakov

OK Fyzikálnej olympiády

20

Vytváranie priestoru na porovnávanie

OK Slávik Slovenska

29

Vyhľadávanie talentovaných žiakov

OK Na bicykli bezpečne

4

Príprava detí na pohyb v cestnej premávke

OK vo vybíjanej

35

Pestovanie kladného vzťahu žiakov k športu

OK v hádzanej

24

Rozvíjanie športového talentu žiakov

KK vo vybíjanej

96

Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport

Letný karneval

65

Spoznávanie kamarátov

Súťaž o najkrajší šperk

16

Workshop šperku

Tanečný workshop s V.Aiysi

30

workshop

Spolu aktivity: 24

1150

Údaje o aktivitách, do ktorých sa naše centrum zapojilo:
Názov aktivity

Počet
Umiestnenie žiakov
účastníkov

b) Súťaže:

Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport

Kinball
Kinball majstr. Pardubice, ČR

16

9., 11. a 12. miesto

Kinball stredoeur. pohár BA

14

3. a 5. miesto

Kinball stredoeurópsky pohár, BA

14

3. a 5. miesto

Kinball stredoeurópsky pohár, Brno

12

2. a 6. miesto

Kinball stredoeurospký pohár BA

14

3. a 5. miesto

Kinball stredoeurospký pohár, ČR

14

3. a 5. miesto

Moderná gymnastika

Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport

Princess Cup Prievidza

4

3x6.miesto

Slovenský pohár v MG Košice

5

3. a 2x5.miesto

Třebíčsky podzim

9

2x1.2.3. miesto

Jihlavský ježek

26

2x1.3x2.miesto

Danube Cup Neustadt

27

1.2.miesto

O pohár Vyškova

18

3.4.miesto

M SR-Bratislava

36

1.2.3.4.miesto

Memoriál Hermy Jochovej

27

2x1.2.3.4.miesto

Vianočná Nitra

5

1.2x2.3. miesto

Trolls Cup Brno

7

2.,3.,4.,6.,7.a 9. miesto

Pribinov pohár Nitra-

7

1.2x2.2x3.miesto

Rapid gym Cup Bratislava

48

5x1.3x2.4x3. miesto

Veselská panenka -Veselí nad
Moravou

5

1.a3.miesto

Milevský pohár-Milevsko

11

7.miesto

Bany Cup Budapešť

8

1.3x2.3.miesto

Súťaž v MG Ljublana Slovinsko

3

1.a4. miesto

Trasko Vyškov

5

1.2.3. miesto

Slovenský pohár v MG Prešov

6

3.a4. miesto

Danubia cup Bratislava

8

2.a 5. miesto

Slovenský pohár Bratislava

11

2x1. 3.a5.miesto

Charm cup Prešov

3

2. 3. a 4.miesto

Gymlik cup Prešov

4

2x1.2. a4. miesto

Super cup Budapešť

7

2.a7.miesto

SPMG L: Mikuláš

8

2x2.miesto

M-SR

3

-

Oddielová súťaž BA

35

-

M-BA

30

-

Športová gymnastika
Festival pohybových skladiebTrnava 8

3.miesto žiačky

Festival pohyb. skladieb Trnava

12

3.miesto junior

M-SR Teamgym Trnava

8

3.miesto žiačky

M –SR TeamgymTrnava

12

1.miesto juniorky

KK gymn.štvorbojaA,Bratislava

5

2.miesto

KK gymn.štvorbojaB,Bratislava

5

2.miesto

KK gymn.štvorboja C, Bratislava

5

2.miesto

Wielicka cup Krakov

50

2x3. miesto

Sissi cup Salzburg

64

1.2.3.miesto

Majstr.SR BA

60

2x1.,2x2.,a3. miesto

Umelecká gymnastika

Memoriál Hermy Jochovej

64

7x1.,6x2.,5x3.miesto

Princess cup Prievidza

64

4x1.,2.,2x3.miesto

Slovenský pohár Košice

64

2. miesto

Slovenský pohár Prešov

64

2x1.,2x2.,2x3.miesto

Slovenský pohár BA

64

3x2.,3x3.miesto

Slovenský pohár Lipt. Mikuláš

64

3x2.,2x3.miesto

Country II.Ryengle 2016, BA

12

-

Country II.MFT Brno

12

2.miesto

Country III.Ryengle 2016

10

3.miesto

MFT Brno

10

2.miesto

10

1.miesto

MTF Brno

25

2x1.miesto

Saltare Orbis, Malacky

35

2x2.miesto, cena poroty

MIA festival, BA

35

2x striebro, 2x bronz

MIA festival finále - Praha

35

1x zlato, 2x striebro, 1x bronz

Olomouc

12

1x 1.miesto, 1x3.miesto, 1x4.miesto

Spolu súťaže: 59

701

Country tance

Folklór
Folklór II.MFT Brno
Moderný tanec

c) Vystúpenia:
Vinobranie, Mažoretky

14

Posilnenie úcty k ľudovým tradíciám

Vianočná besiedka ŠH, gymn.

145

Vystúpenie na verejnosti

Vianočná akadémia, Mažoretky

13

Pestovanie vzťahu k tradíciám

Vianočná besiedka, Mažoretky

13

Vystúpenie pre dôchodcov

Karneval v ŠKD

46

Spolupráca so školami

Vianočná besiedka - gymnast.

120

Vystúpenie na verejnosti

BA pre všetkých, stánok

verejnosť

Posilnenie hrdosti na tradície predkov

Bratislava pre všetkých, javisko

40

Vystúpenie na verejnosti

Stavanie mája

27

Posilnenie hrdosti na tradície predkov

Tanečný sprievod -Deň tanca

15

Vystúpenie na verejnosti

Račianske hody, Mažoretky

80

Vystúpenie na verejnosti

Vystúpenie pre seniorov

89

Spríjemniť chvíle starším

Besiedka na záver šk. roka-gymn.

100

Predvedenie naučených choreografií

Spolu vystúpenia: 13

712

Aktivity CVČ a) aktivity, ktoré organizovalo CVČ 24, počet detí 1150 + verejnosť
b) súťaže, do ktorých sa CVČ zapojilo 59, počet detí 701
c) vystúpenia záujmových útvarov 13, počet detí 712
Celkom 95 podujatí s účasťou 2563 detí.
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2016/2017 v CVČ nebola vykonaná inšpekčná činnosť.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v CVČ
V školskom roku 2016/2017 bola v CVČ vykonaná finančná kontrola, kontrolované bolo
obdobie roku 2015 až do ukončenia výkonu kontroly.
Písomný záznam o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku bol predložený mestskému kontrolórovi v termíne
do 31.10.2016. Opatrenia z kontroly boli odstránené.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ
Priestory CVČ sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a Športovej hale (ŠH)
na Pionierskej ulici. Sú v priemernom technickom stave, ktorý je pravidelne monitorovaný.
Niektoré priestory sa nám podarilo zrekonštruovať a opraviť, avšak ešte stále postupne
doťahujeme nedostatky z minulých rokov. Pravidelná údržba je zabezpečovaná vlastným
personálom. Jedna miestnosť v 1. budove na poschodí sa prenajíma Potápačskej škole PADI.
V spolupráci s materskými, základnými a strednými školami v našom regióne boli
zriadené keramické ZÚ ako doplnok estetickej a pracovnej výchovy. Úzko spolupracujeme
s elokovanými pracoviskami, s čím máme dlhoročné a dobré skúsenosti.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2016
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné:
3. Fin. prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité:
na energie
na poštové a telekom.služby:
na všeobecné služby:
spolu:
4. Iné finančné prostriedky:
dotácie na súťaže a olympiády, Obvodný úrad Bratislava

255844,29 €
28414,00 €
5919,29 €
27,81 €
165,90 €
6113,00 €
4377,10 €

IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepcii rozvoja na školský rok 2016/2017 a
vyhodnotenie jeho plnenia.
1. Ciele pre výchovno-vzdelávací proces:
• Ciele sa plnia priebežne, v činnosti každého ZÚ sa kladie dôraz na prevenciu a
ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi a potláčaniu ich
vplyvu. Pravidelne sa plní cieľ spolupráce s políciou ich priamou účasťou na OK
dopravnej súťaže Na bicykli. bezpečne, kde sa príslušníci priamo podieľali
na hodnotení vedomostí a zručností súťažiacich z dopravných predpisov.
• Ciele sa plnia, v ZÚ Moderný tanec sa využíva moderná technológia pri tvorbe
videoklipov, hodiny sa zatraktívnili a sústavne sa prispôsobujú dobe. Taktiež sa
inovujú hodiny v MŠ využívaním interaktívnych tabúľ.
• V ZÚ keramika a tvorivé dielne sme spolupracovali s Detským centrom, ktoré
navštevujú deti so zdravotným postihnutím. Práca s hlinou pomáhala deťom pri
rehabilitácii a resocializácii a mala pozitívny vplyv na ich motoriku.
• Členovia ZÚ sa zúčastňovali mnohých národných a medzinárodných súťaží, na
ktorých sa prezentovali individuálne, v skupinách, ale aj celý kolektív. Členom ZÚ a
celým kolektívom sme dali možnosť prezentovať sa na verejnosti a v médiách.
• Aj v tomto školskom roku sme organizovali postupové súťaže, predmetové olympiády
a športové súťaže.
• Cieľ pre rekreačnú oblasť sa pravidelne plní počas organizovania letnej táborovej
činnosti. Aj v tomto školskom roku sme organizovali denné prímestské tábory.
Prázdninové aktivity sú určené rôznym cieľovým skupinám a prebúdzajú v deťoch
záujem o činnosti v CVČ.
2. Ciele k zvýšeniu kvality a zefektívneniu práce zamestnancov, zvyšovanie ich kvalifikácie:
• Presadzujeme manažérsky prístup podľa záujmu detí a rodičov
• Každý pedagogický zamestnanec má možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie.
• V práci viac využívame e-mailovú komunikáciu ako aj ďalšie komunikačné kanály.
Tento spôsob komunikácie urýchľuje spoluprácu ale nenahrádza osobný kontakt.
• Uplatňujeme princípy slušnosti a kultúrnosti, čistoty a bezpečnosti
• Vzhľadom k slabému finančnému ohodnoteniu, aspoň morálne vyzdvihujeme
zamestnancov, ktorí reprezentujú Bratislavu na medzinárodných festivaloch.
• Zamestnanci sú motivovaní k získaniu financií prostredníctvom grantových
programov a projektov, žiaľ pre nedostatok času túto motiváciu nie je možné
realizovať. Cieľ nesplnený.
• Podľa situácie dovoleniek PZ, lektorovanie v táboroch ponúkame aj na dohodu.
• Vyžadujeme zodpovednosť, presadzujeme odbornosť a profesionalitu, netolerujeme
povrchnosť.
3. Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ:
• Dôsledne dbáme na čistotu priestorov a hygienu sociálnych zariadení
• Pravidelnou údržbou udržiavame priestory vo vyhovujúcom a dobrom technickom
stave.

•

•

Vyradený majetok CVČ sa pravidelne ponúka organizáciám, ktorých zriaďovateľom je
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Niektoré zdevastované a zničené kusy inventáru
sme obnovili alebo využívame na obnovu iných častí a priestorov CVČ.
CVČ na základe vypracovania realizačného projektu dalo urobiť plynovú kotolňu, čím
sa znížila nákladovosť. Zaujímame sa aj o zníženie iných platieb z minulosti ako napr.
telefón, internet, elektrina.

4. Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ:
• Rekonštrukcia toaliet v športovej hale je vo finálnej fáze vďaka projektu a vďaka
zamestnancom, nakoľko sme práce robili svojpomocne, z dôvodu čoho sa predĺžili.
• Priestory vo vstupnej hale CVČ sú obnovené, obnovila sa podlaha, steny sa
vymaľovali Disney postavičkami, okná vylepšili roletami a závesmi, obnovené sú aj
šatne. Postupné modernizovanie zastaraných priestorov stále pokračuje.
5. Ciele v oblasti spolupráce s partnermi:
• Všetky stanovené ciele v oblasti spolupráce sú splnené a naďalej sa plnia. CVČ
spolupracuje so školami, škôlkami, športovými a tanečnými zväzmi, s mestskými
časťami v rámci organizovaných záujmových útvarov.
• Naďalej podporujeme medzinárodnú spoluprácu v rámci účasti členov ZÚ na
medzinárodných súťažiach a festivaloch za hranicami Slovenska.
• CVČ spolupracuje s agentúrami a médiami, na ktorých podujatiach sa spolupodieľa a
ktoré šíria imidž a dobré meno CVČ a jeho ZÚ, ktoré sa prezentujú na verejnosti.
CVČ spolupracuje s mestami Brno, Praha a Zlín.
• Spolupracujeme so zriaďovateľom na príprave spoločných podujatí.
• Spolupracujeme s MŠ SR a KŠÚ pri organizovaní postupových súťaží
a predmetových olympiád a športových súťaží.
X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých centrum dosiahlo dobré výsledky v školskom
roku 2016/2017 a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov a opatrení v šk.roku 2017/2018

SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
• kvalifikovaní a kreatívni pedagógovia
• Zhoršujúci sa technický stav budov
• Účasť detí na súťažiach, podujatiach
• Spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ….
Návrhy na opatrenie:
• Súťaže a olympiády
• Získať finančné prostriedky
• Tábory
PRÍLEŽITOSTI
• Vzdelávanie zamestnancov
• Kvalitné pomôcky a materiál
• Vznik nových ZÚ

RIZIKÁ
• zvyšovanie poplatkov
• zvyšovanie prevádz. nákladov = zlý
technický stav budov
• Slabá motivácia zamestnancov v
odmeňovaní

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Nemáme informácie o úspešnosti mládeže a ich uplatnenia v ďalšom vzdelávaní v školskom
roku 2016/2017.
XI. Ďalšie informácie o CVČ
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutím zo dňa 27. 4. 2017 súhlasí
s organizovaním dennej táborovej činnosti v priestoroch CVČ za splnenia týchto povinnosti:
1. Zabezpečiť pravidelné upratovanie všetkých priestorov pre denný pobyt detí a zariadení pre
osobnú hygienu vrátane ich dezinfekcie.
2. Prípravu a výdaj stravy realizovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z.
3. Podávané jedlá musia byť pripravené podľa vopred zostavených jedálnych lístkov, ktoré
budú zohľadňovať požiadavky racionálneho stravovania pre príslušnú vekovú skupinu detí a
ktoré nebudú obsahovať epidemiologicky rizikové potraviny ani potraviny neznámeho
pôvodu.
2. Spolupráca CVČ
Spolupráca s rodičmi detí
CVČ úzko spolupracuje s rodičmi a radou CVČ. Rodičia sa zúčastňovali na súťažiach
s deťmi mimo Bratislavy a boli veľkou oporou pre vedúcich záujmových útvarov.
Spolupráca s mestskými organizáciami, Magistrátom
CVČ spolupracuje so školami a materskými školami, z ktorých žiaci navštevujú
záujmové útvary v centre voľného času, s Okresným úradom Bratislava pri organizácii a
zabezpečovaní obvodných kôl predmetových súťaží a olympiád, s políciou pri organizovaní
súťaže „Na bicykli bezpečne“, s Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto a Bratislava Rača, s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri organizovaní kultúrnych a spoločenských
podujatí.
Iná spolupráca
CVČ spolupracuje s Klubom dôchodcov v Krasňanoch pri kultúrnych podujatiach, na
ktorých vystupujú naše tanečné záujmové krúžky a participujú keramické krúžky svojimi
výrobkami.
Ďalej spolupracujeme so športovými a tanečnými zväzmi, ktoré organizujú súťaže,
worshopy a iné podujatia, na ktorých sa deti ZÚ zúčastňujú. Podporujeme medzinárodnú
spoluprácu v rámci účasti členov ZÚ na medzinárodných súťažiach a festivaloch.
CVČ spolupracuje s agentúrami a médiami, na ktorých podujatiach sa spolupodieľa
účinkovaním a avojim prezentovaním sa na verejnosti zviditeľňuje CVČ.

