SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V CVČ ELÁN
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/11

Školské zariadenie:
Telefón, fax:
Web:
E- mail:
Zriaďovateľ:

Centrum voľného času Elán, Dončova 1, Ružomberok
4 323 800,4 304 208 (Dončova 1), 4 323 415 (Plavisko 47)
www.cvcrk.sk
cvcrbk.director@gmail.com, cvcrbksport@gmail.com
Mesto Ružomberok

1.VEDÚCI ZAMESTNANCI
Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ (do 30.06.2011)
Ing. Tatiana Juhásová , poverená vedením (od 01.07.2011)
Katarína Bajtalová, zástupkyňa riaditeľa
2. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
spolu počet :
z toho kvalifikovaní :
nekvalifikovaný :
dôchodcovia :

9/8 na konci šk. roku
8/7 na konci šk. roku
1, z toho študujúci: 1
0

3. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA
Pedagogickí zamestnanci ( okrem Michaely Mrázovej , študujúcej VŠ pedagogického smeru)
sú kvalifikovaní pre výkon pedagogickej a výchovnej práce v rámci voľnočasových aktivít s
mládežou
4. PREVÁDZKOVÍ PRACOVNÍCI : spolu počet: 5/3,83 (prepočítaný stav)
Bolo zriadené prevádzkovo-ekonomické oddelenie, ktoré riadi vedúca oddelenia- hospodárka.
5. RADA ŠKOLY (PREDSEDA) :
6. RADA RODIČOV (PREDSEDA) :

Ing. Tatiana Juhásová
Dalibor Šimko

7. POČET ČLENOV ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
K 15.09.2010 : 5 798/5 558- 1x / 452 ZÚ ( k 20.09.2010) / 438 ZÚ (otvorených 01.10.2010)
(3 522 členov cez vzdelávacie poukazy )
K 15.06.2011 : 5 597 členov / 413 ZÚ ( zrušené KaE 7, TaP 6, ŠaTV 12 ZÚ )
(3230 členov naplnilo vzdelávací poukaz )
8. ABSOLVENTI PRVEJ A DRUHEJ ATESTÁCIE
I. atestácia- absolvovaná: 0
prihlásení: 0
II. atestácia- absolvovaná : 1 (Mgr. V. Pančík) prihlásení: 0
Náhrada I. atestácie- počet: 1 (Ing. T. Juhásová)

9.VZDELÁVANIE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Ukončené: 1 (K. Bajtalová),

Študujúci: 2 (Mgr. V. Pančík -funkčné inovačné štúdium,
Ing. T. Juhásová -funkčné štúdium)

10. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Počet pedagógov, ktorí sa v školskom roku 2010/2011 vzdelávali:
- cez MPC Žilina: 0 (nie je zatiaľ ponuka pre CVČ)
- 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 1 sa v lete 2010 vymenili okná za plastové, vymaľovala sa
severná a západná vonkajšia stena budovy, vytvorili sa kancelárie pre riaditeľa a nové
prevádzkovo-ekonomické oddelenie.
Počas minulého školského roku CVČ Elán prevzalo do svojej správy aj telocvičňu
Malé Tatry 3, avšak jej vyťaženie je prevažne v zime pre krúžkovú činnosť a formou
prenájmu pre študentov Katolíckej univerzity vo večerných hodinách. Bude tu však potrebné
naplánovať v lete 2011 aj výmenu okien, ktoré sú v dezolátnom stave a tiež priebežne opraviť
nekvalitnú podlahu a dovybaviť telocvičňu potrebným telovýchovným náradím a pomôckami.
K 1. januáru 2012, kedy by malo CVČ Elán prejsť na právnu subjektivitu, bolo by
vhodné, aby CVČ Elán prevzalo do správy celú budovu na Plavisku 47, včítane telocvične T
18, nakoľko je zbytočne prevádzkovaná tretím subjektom ByPo a využívaná je najviac
Mestským basketbalovým klubom a CVČ Elán. Je tiež na zváženie zriaďovateľa, ponúknuť
do dlhodobejšej správy telocvičňu v Malých Tatrách Katolíckej univerzite v Ružomberku.
12. STRATEGICKÝ CIEĽ
Hlavné ciele a formy stratégie vo výchovno-vzdelávacom procese CVČ Elán na
najbližšie obdobie sú zahrnuté vo Výchovnom programe na obdobie 2010-2014.
Centrum voľného času Elán sa v tomto roku opäť vrátilo k pôvodnej okresnej pôsobnosti
centra, tiež niekoľko záujmových útvarov (ZÚ) pracovalo aj v susediacich okresoch (v zmysle
Nariadenia vlády č. 531/2010 Z. z.).CVČ Elán opäť spolupracovalo s KŠÚ Žilina pri
organizovaní školských súťaží, postupových športových súťaží a predmetových olympiád
vypísaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR.
V marci 2011 bolo opäť požiadané o právnu subjektivitu centra, ktorú aj odsúhlasilo
vedenie mesta a po schválení v Mestskom zastupiteľstve v septembri 2011, malo by CVČ
Elán prejsť na právnu subjektivitu k 01.01.2012.
13. CIELE A ICH PLNENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
-síce sa znížil celkový počet členov CVČ Elán (v dôsledku legislatívnych obmedzení
v zmysle NV č. 531/2010 Z.z.), ale rozšírila sa krúžková ponuka centra a zvýšil počet členov
CVČ Elán hlavne v okrese Ružomberok, oproti minulému školskému roku
- rozšíril sa obsah a formy výchovno – vzdelávacích aktivít v pravidelnej i príležitostnej
záujmovej činnosti
- rozšírila sa ponuka aktivít pre rôzne vekové a sociálne skupiny aj v okrese Ružomberok
a tiež v susediacich okresoch a tiež spolupráca s inštitúciami pracujúcimi s mládežou

- udržala sa vysoká organizačná úroveň predmetových olympiád a športových postupových
súťaží a ďalších školských súťaží.
14. PROJEKTY
V tomto roku sa pokračovalo v projekte dlhodobých okresných Florbalových líg družstiev
žiakov ZŠ a SŠ, ktoré boli úspešne uzavreté začiatkom júna 2011.
V CVČ Elán bol vypracovaný a zaslaný Projekt „Voľnočasové aktivity v záujmových
útvaroch“, v spolupráci s Domom detí a mládeže Uherský Brod (ČR) v rámci Programu
celoživotného vzdelávania – Comenius Školské partnerstvá. Prihláška, ktorá bola zaslaná
však nebola schválená z dôvodu toho, že projekt nespĺňa základnú formálnu podmienku
akceptácie pre hodnotenie návrhu projektu – inštitúcia nie je oprávnená podávať prihlášku na
akciu Comenius Školské partnerstvá.
15. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
počet hospitácií pedagogických zamestnancov:
riaditeľ : 25 hospitácií
zástupkyňa riaditeľa : 25 hospitácií ZÚ, 3 hospitácie pedagogickým pracovníkov odd. KaE,
76 individuálnych metodických konzultácií a usmernení vedúcim ZÚ,
43 kontrol celoročnej činnosti a zápisov v Záznamoch vedúcich ZÚ
kontroly prevádzkových zamestnancov: priebežné kontroly činnosti, hlavne účtovné doklady
kontrola zo strany ŠŠI: 1
kontrolór mesta: 0
V tomto školskom roku, v mesiacoch marec -máj 2011 sa uskutočnila inšpekcia ŠŠI Žilina
zameraná na kontrolu činnosti v ZÚ pri CVČ Elán. Opatrenia v správe sa musia zrealizovať
do 31.08.2011. (Správa a opatrenia z inšpekcie boli zaslané na OŠ a Š MÚ Ružomberok)
16. ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Silné stránky: jasná filozofia zariadenia, kreatívnosť a vysoké pracovné nasadenie interných
a externých pracovníkov, veľmi dobrá kooperácia s externými pracovníkmi, pomerne široké
spektrum ponúkaných záujmových útvarov, široká a rôznorodá ponuka jednorazových
podujatí, dobrá propagácia činnosti centra na verejnosti, úspechy pri prezentácii činnosti,
hlavne u tanečných záujmových útvarov
Slabé stránky: pretrvávajúci nižší záujem žiakov o krúžky v oblasti techniky a prírodovedy.
Menší počet ZÚ vedených internými vychovávateľmi (aj keď pri tak malom počte
vychovávateľov a pomerne veľkom počte príležitostných činností, je to niekedy nemožné),
ubúdanie počtu členov ZÚ v jarných mesiacoch (celoslovenský trend)
Možné šance: zmapovať ďalších potenciálnych záujemcov o pravidelnú činnosť centra,
hlavne stredné školy v meste Ružomberok a lepšia spolupráca vedenia CVČ s riaditeľmi ZŠ,
SŠ a MŠ v otázke širšieho využívania krúžkovej ponuky centra pre ich žiakov, viac sa
zapájať do projektov, umožniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov (ak bude ponuka).
Možné riziká: Po výsledkoch celoslovenskej inšpekcie na činnosť v CVČ možné sprísnenie
legislatívy v oblasti činnosti centier voľného času. Tiež stále tlačí ZMOS na vládu SR na
zmenu financovania voľnočasových aktivít priamo na mestá a obce v závislosti od počtu
školopovinných detí len do 15 rokov a s trvalým bydliskom v danej obci.

17. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI
Keďže CVČ Elán nemá zatiaľ právnu subjektivitu, nemá povinnosť vyhodnotiť rozpočet na
činnosť za rok 2010-11.
18. HODNOTIACA SPRÁVA
Súhrn pravidelnej záujmovej činnosti CVČ Elán v školskom roku 2010/2011:
Počet ZÚ:
Počet členov:
Predškolský vek:
Do 15 rokov:
Nad 15 rokov:
Priemerný počet na 1 ZÚ:

413
5597
484
4594
519
13,5

Súhrn príležitostnej záujmovej činnosti CVČ Elán v školskom roku 2010/2011:
Počet akcií spolu :
Počet účastníkov spolu :
Počet akcií v sobotu a nedeľu :
Počet účastníkov v S a N :
Počet akcií odpoludnia :
Počet účastníkov odpoludnia :
Počet akcií dopoludnia :
Počet účastníkov dopoludnie :

458
33 855
16
1 548
217
13 531
225
19 624

Súhrn prázdninovej činnosti CVČ Elán v školskom roku 2010/2011 :
Počet akcií :
Počet účastníkov :

26
860

Konkrétnejšie o činnosti jednotlivých oddelení v prílohách.
Prílohy: 1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia techniky a prírodovedy
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia kultúry a estetiky
3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti oddelenia športu a telesnej výchovy

V Ružomberku 31.08.2011

Spracoval:

Mgr. Vladimír Pančík (do 30.6.2011)
riaditeľ CVČ Elán
Ing. Tatiana Juhásová
poverená vedením CVČ Elán

Za Radu CVČ :

Zriaďovateľ:

