VYHODNOCOVACIA SPRÁVA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2009/10

ŠKOLSKÉ ZARIADENIE: Centrum voľného času Elán, Dončova 1, Ružomberok
Telefón, fax: 4 323 800, 4 323 415
Web: www.cvcrk.sk
e- mail: cvcrbk.director@gmail.com, cvcrbkadm@gmail.com, cvcrbksport@gmail.com
Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok

1. VEDÚCI ZAMESTNANCI:
Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ (od 01.10.2009)
Katarína Bajtalová, zástupkyňa riaditeľa (do 30.09.2009 poverená vedením)
2. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

spolu počet: 9/9
z toho kvalifikovaní: 8
nekvalifikovaný: 1 z toho študujúci: 1
dôchodcovia: 0
3. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA: pedagogickí zamestnanci (okrem M. Mrázovej,
študujúcej VŠ pedagogického smeru) sú kvalifikovaní pre výkon pedagogickej a výchovnej
práce v rámci voľnočasových aktivít s mládežou
4. PREVÁDZKOVÍ PRACOVNÍCI: spolu počet: 5/3,6
V tomto roku bolo zriadené prevádzkovo-ekonomické oddelenie, ktoré riadi hospodárka.
K 30.06.2010 ukončil pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku školník (M. Kováčik).
5. RADA ŠKOLY (PREDSEDA): Ing. Tatiana Juhásová
6.RADA RODIČOV (PREDSEDA): Dalibor Šimko
7. POČET ČLENOV ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV: spolu počet
K 15. septembru 2009: 10 619/ 744 ZÚ
K 01. februáru 2010: 10 652/ 680 ZÚ (z toho 2 921 členov cez vzdelávacie poukazy)
K 30. júnu 2010:
10 535/ 677 ZÚ
8. ABSOLVENTI PRVEJ A DRUHEJ ATESTÁCIE:
I. atestácia: ukončené: 0
II. atestácia: ukončené : 1
Náhrada I. atestácie: počet: 1

prihlásení: 0
prihlásení: 0

9.VZDELÁVANIE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Prihlásený: 1 (Mgr. V. Pančík-funkčné inovačné)
Ukončené: 1 (K. Bajtalová),
Prebiehajúce: 1 (Ing. T. Juhásová)

10. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Počet pedagógov, ktorí sa v školskom roku 2009/2010 vzdelávali:
- cez MPC Žilina: 0
- iné vzdelávacie inštitúcie:0

11. PRIESTOROVÉ VYBAVENIE A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY
Priestory v objekte na Plavisku č. 47 v zásade spĺňajú potreby na činnosti, ktoré v ňom
realizujeme (športové a kultúrne aktivity). Žiada sa však rozšíriť menšiu tanečnú miestnosť,
nakoľko záujem detí o tanečné krúžky z roka na rok stúpa. Je škoda, že sa tu nutná zo strany
BYPO výmena okien na 1. poschodí budovy.
V budove na Dončovej ulici č.1 sa v ostatnom školskom roku podarilo zrekonštruovať
klubovú miestnosť, ktorá bola dovybavená nábytkom, televízorom, videom a ďalšími
didaktickými pomôckami. V tomto školskom roku sa tu presunula kancelária riaditeľa CVČ
a počas prázdnin by sa mali vymeniť zastaralé drevené okná za nové plastové a tiež tu budú
vytvorené podmienky pre prácu prevádzkovo-ekonomického oddelenia centra (presťahuje sa
z Plaviska). Dôležitou úlohou je v ďalšom období aj vymaľovanie budovy zo severnej
a západnej strany.
K 1. máju 2010 CVČ Elán prevzalo do svojej správy aj telocvičňu Malé Tatry 3, avšak
s jej vyťažením je treba rátať viac v budúcich zimných mesiacoch, prípadne formou prenájmu
pre študentov Katolíckej univerzity. Bude tu však potrebné naplánovať v budúcom školskom
roku aj výmenu okien, ktoré sú v dezolátnom stave a tiež opraviť nekvalitnú podlahu
a dovybaviť telocvičňu potrebným telovýchovným náradím a pomôckami.
12. STRATEGICKÝ CIEĽ
Do budúceho obdobia sa pravdepodobne budeme musieť vrátiť k pôvodnej okresnej
pôsobnosti centra (ak to umožní predpokladaná novela novely Nariadenia vlády č. 668/2004
Z. z.). V prípade ak zostane v platnosti Nariadenie vlády č. 276/2010 Z.z. nebudú postačovať
finančné prostriedky ani na činnosť a prevádzku CVČ Elán a bude sa musieť pristúpiť
k racionalizačným opatreniam a k diskriminácii predškolskej a stredoškolskej mládeže v ich
zapojení do voľnočasových aktivít cez centrum a tiež by bolo problematické zapojenie do
činnosti aj mládež z obcí okresu Ružomberok. V tomto roku síce po prerokovaní
v pedagogickej rade a v Rade CVČ bolo požiadané o právnu subjektivitu centra, avšak pri
zmene financovania by mala byť táto žiadosť opätovne prehodnotená.

13. CIELE A ICH PLNENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010
- rozšírila sa krúžková ponuka centra a zvýšil počet členov oproti minulému školskému roku
- rozšíril sa obsah a formy výchovmo – vzdelávacích aktivít v pravidelnej i nepravidelnej
záujmovej činnosti
- rozšírila sa ponuka aktivít pre rôzne vekové a sociálne skupiny aj v regiónoch mimo okresu
hlavne na oddelení športu a tiež na oddelení kultúry
- udržala sa vysoká organizačná úroveň predmetových olympiád a športových postupových
súťaží

14. PROJEKTY
Predovšetkým v dôsledku pracovnej vyťaženosti všetkých pracovníkov sme sa v školskom
roku 2009/2010 do projektov nezapojili. V ďalšom období bude potrebné venovať pozornosť
aj tejto oblasti.

15. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
počet hospitácií: 18
z toho ped. zamestnancov: 15
prevádzkových zamestnancov: 3
kontrola zo strany ŠŠI: 0
kontrolór mesta: 1
16. ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Silné stránky: jasná filozofia zariadenia, kreatívnosť a vysoké pracovné nasadenie interných
a externých pracovníkov, výborná kooperácia s externými pracovníkmi, pomerne široké
spektrum ponúkaných záujmových útvarov, široká a rôznorodá ponuka jednorazových
podujatí, dobrá propagácia činnosti centra na verejnosti.
Slabé stránky: Pretrvávajúci nízky záujem žiakov o krúžky v oblasti techniky a prírodovedy.
Možné šance: zmapovať ďalších potenciálnych záujemcov o pravidelnú činnosť centra, lepšia
spolupráca vedenia CVČ s riaditeľmi škôl v otázke širšieho využívania krúžkovej ponuky
centra pre ich žiakov, viac sa zapájať do projektov, umožniť ďalšie vzdelávanie pracovníkov.
Možné riziká: Nemožnosť zapojenia sa predškolskej, stredoškolskej mládeže aj dospelých
v oblasti voľnočasových aktivít podľa Nariadenia vlády č. 276/2010 Z.z. a z neho
vyplývajúce nedostatočné financovanie činnosti centra.

17. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI
(príloha)
18. HODNOTIACA SPRÁVA
Súhrn pravidelnej záujmovej činnosti CVČ Elán (k 30.06.2010):
Počet ZÚ:
677
Počet členov:
10 535
Predškolský vek:
1 074
Do 15 rokov:
4 970
Nad 15 rokov:
4 491
Priemerný počet na 1 ZÚ: 15,56

Súhrn príležitostnej záujmovej činnosti CVČ v školskom roku 2009/2010:

Počet akcií spolu: 540
Počet účastníkov spolu: 34 977
Počet akcií v sobotu a nedeľu: 42
Počet účastníkov v S a N: 2 374
Počet akcií odpoludnia: 220
Počet účastníkov odpoludnia: 9595
Počet akcií dopoludnia: 278
Počet účastníkov dopoludnia: 23 008
Konkrétnejšie o činnosti jednotlivých oddelení v prílohách.

Prílohy: 1. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia techniky a prírodovedy
3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia kultúry a estetiky
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia športu a telesnej výchovy

V Ružomberku 02.07.2010

Spracoval: Mgr. Vladimír Pančík
riaditeľ CVČ Elán

Za Radu CVČ:.....................................

Zriaďovateľ:

