Centrum voľného času Elán v Ružomberku

VYHODNOTENIE
celoročnej výchovno-vzdelávacej činnosti
oddelenia kultúry a estetiky

v školskom roku 2009/2010

Vypracovali :

Bc. Diana LABUDOVÁ
Mgr. Zuzana KEDEROVÁ
Mgr. Andrea BENUŠOVÁ

V Ružomberku 28. júna 2010

PERSONÁLNE OBSADENIE ODDELENIA :
Interné pracovníčky :

Externí pracovníci

Bc. Diana Labudová
Mgr. Zuzana Kederová
Mgr. Andrea Beňušová /od 1.3.2010/
: v 149 záujmových útvaroch KaE

vedúca oddelenia
vychovávateľka
vychovávateľka
viď. príloha č. 1

OBSAH VYHODNOTENIA :
Plnenie hlavných úloh plánu práce 2009/2010
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIA ČINNOSŤ :
I.
Vízie a ciele výchovno-vzdelávacieho programu
II.
Pravidelná záujmová činnosť
Pedagogická práca s vedúcimi ZÚ
III. Príležitostná záujmová činnosť
Prázdninová činnosť
Spolupráca so spoločenskými organizáciami a inštitúciami
IV. Ostatné úlohy oddelenia KaE
V.
Prílohy :
Prehľad a rozbor pravidelnej záujmovej činnosti
č. 2
Prehľad a rozbor príležitostnej záujmovej činnosti
č. 3
Prehľad účasti a umiestnení ZÚ na tanečných súťažiach č. 4

I.Vízie a ciele výchovno-vzdelávacieho programu
Prijatý slogan „ S Elánom – si ako s priateľom “ sme v školskom roku 2009/10 naplnili, vzhľadom k množstvu
ponúknutých záujmových činností pre deti, mládež a dospelých v meste Ružomberok i v širšom okolí, v Liptovskom
Mikuláši a Martine. Pri kvantite záujmových útvarov ako aj členskej základne sme zvládli náročné úlohy, ktoré vyplývali
z priebežného zabezpečovania chodu činnosti ZÚ, ich materiálneho i technického zabezpečovania, pravidelnej kontroly
triednych kníh i kvartálneho odmeňovania vedúcich ZÚ.
Pedagogické pracovníčky oddelenia kultúry a estetiky zvládli náročné úlohy, ktoré v školskom roku 2009/10 boli na
nich kladené :
a/ Spracovali nové výchovno-vzdelávacie programy pre jednotlivé záujmové útvary s tematickými
oblasťami
výchovy a vzdelávania
b/ Zabezpečili pre všetkých vedúcich ukážkový vzor celoročného plánu práce ZÚ, ktorý bol všetkými vedúcimi
akceptovaný
c/ Vypracovali tematické výchovné oblasti / rozumovú, mravnú, estetickú, pracovnú, výchovu k ľudským právam
a zdravotnú/ s uvedením konkrétnych možností ich plnenia.
d/ Vypracovali kľúčové kompetencie, ktoré by mali členovia záujmových útvarov v priebehu činnosti v ZÚ získať,
osvojovať si ich podľa individuálnych schopností a dĺžky trvania dochádzky do ZÚ CVČ.
e/ Úlohy, ktoré sme si vytýčili v rámci dlhodobých cieľov v tomto školskom roku boli zrealizované. Vytvorili sme
priestor pre spontánnu činnosť detí a mládeže - rešpektujúc ich záujem o nové trendy súčasnej doby :
- tanečné workshopy – školenie vedúcich tanečných ZÚ v tanečných štýloch hip-hop, disco, jazz, scénický tanec
v CVČ slovenskými tanečnými odborníkmi
- záverečná prehliadka celoročnej činnosti oddelenia KaE ELÁN SHOW a krajská nesúťažná tanečná prehliadka
TANEČNÝ RUŽOMBEROK
- prezentácia činnosti na verejnosti formou tanečných vystúpení na podujatiach mesta Ružomberok, podujatiach
- CVČ Elán a formou výstav výtvarných prác ZÚ na MŠ, ZŠ v meste.
- priestor pre talentované deti - prezentácia ich talentu na tanečných súťažiach regionálneho, krajského
a celoslovenského charakteru v tanečnom štýle hip-hop, break dance, disco, scénika, show, orientálny tanec / viď.
príloha č.4/.
Absentujeme však v organizácii spontánnej činnosti i v jej materiálno-technickom zabezpečení.

I./1 Plnenie hlavných úloh plánu práce 2009/10
- činnosť oddelenia kultúry a estetiky bola v zhode s plnením hlavných úloh celoročného plánu KaE ako aj s hlavnými
úlohami celoročného plánu práce CVČ Elán na školský rok 2009/10,

- v pravidelnej záujmovej činnosti oddelenia KaE sme sa snažili vytvárať pre prácu vedúcich ZÚ tie najoptimálnejšie
podmienky na základe ich požiadaviek,
- podľa požiadaviek v ZÚ a finančných možností KaE sme materiálne vybavovali jednotlivé ZÚ, na pracovných poradách
sa snažili riešiť vzniknuté problémy,
- propagačná činnosť nášho oddelenia bola realizovaná formou:
- kalendár podujatí – odoslaný na všetky MŠ, ZŠ a SŠ
- bleskovky
- pútače
- webová stránka CVČ Elán, web: ruzomberok.eu, ruzombercan.sk
- mestský vitrína CVČ
- mestský rozhlas
- mestské a regionálne noviny – Ružomberský hlas a Spoločník
- Mestská televízia Ružomberok
- v priebehu školského roka bola pravidelne a dôsledne vedená agenda oddelenia /pravidelnej a príležitostnej záujmovej
činnosti/ , pravidelne sme činnosť dokumentovali v týždenných , mesačných plánoch práce oddelenia, uskutočnené
príležitostné akcie boli pravidelne zapisované v knihe akcií oddelenia KaE,
- výsledky zo súťaží boli pravidelne distribuované na zúčastnené MŠ, ZŠ, SŠ a OŠ, zverejňované na webovej stránke
CVČ Elán, ojedinele boli uverejňované v periodikách Spoločníka a Ružomberského hlasu, niektoré podujatia zachytávala
aj mestská televízia,
- od 1.3. 2010 prijatá na oddelenie KaE nová pedagogická pracovníčka Mgr. Andrea Beňušová,
- v rámci pedagogickej činnosti aj interné pracovníčky CVČ Elán viedli aspoň jeden ZÚ. ZÚ orientálny tanec pre ZŠ
a dospelých viedla počas celého roka p. Kederová, p. Beňušová od 1.3.2010 prevzala ZÚ Angličtina hrou na MŠ Biely
Potok po p. Križanovej a od 1.4. 2010 ZÚ Angličtina hrou na MŠ Riadok po p. Moravčíkovej / v oboch prípadoch
z dôvodu ukončenia činnosti spomínaných vedúcich ZÚ/.
- v priebehu celého školského roka pracovníčky OKaE pracovali s nasledovnými úlohami:
p. Kederová - organizácia pravidelnej záujmovej činnosti pre deti a mládež CVČ Elán
- organizácia OK postupových súťaží a predmetových olympiád
- organizácia príležitostných podujatí, vrátane prázdninových pre deti a mládež CVČ Elán
p. Labudová - organizácia pravidelnej záujmovej činnosti pre deti a mládež CVČ Elán
- organizácia OK postupových súťaží a predmetových olympiád
- organizácia príležitostných podujatí, vrátane prázdninových pre deti a mládež CVČ Elán
p. Beňušová - v rámci pravidelnej záujmovej činnosti vedenie ZÚ na MŠ Riadok, B. Potok,
- organizácia príležitostných podujatí, vrátane prázdninových pre deti a mládež CVČ Elán
- pri pravidelnej záujmovej činnosti / činnosť záujmových útvarov/ boli celoročne dodržiavané bezpečnostné predpisy,
o ktorých v jednotlivých útvaroch boli poučení vedúci ZÚ, pri otvorení činnosti každého ZÚ i členovia a ich rodičia.
Všetci externí pracovníci bezpečnostné predpisy pri práci s deťmi a mládežou dodržiavali.
- v rámci administratívnej agendy bol dodržiavaný spisový poriadok CVČ Elán a úradná agenda bola vedená na
požadovanej úrovni.

II.Pravidelná záujmová činnosť
Za oblasť záujmovej činnosti oddelenia KaE zodpovedali všetky pedagogické pracovníčky. V školskom roku 2009/2010
sme otvorili celkom 149 záujmových útvarov, v ktorých sme evidovali 2135 členov. Vzhľadom k tomu, že priestory CVČ
Elán neumožňovali podmienky pre činnosť všetkých ZÚ, väčšina z nich sa stretávala prevažne v priestoroch MŠ, ZŠ
a SŠ. Kmeňovým tanečným ZÚ boli poskytované priestory oboch tančiarní v CVČ Elán, činnosť v ostatných kmeňových
ZÚ prebiehala v klubovni CVČ Elán, na jednotlivých MŠ / Angličtina hrou /.
Činnosť tanečných ZÚ prebiehala v priestoroch CVČ podľa harmonogramu v pondelok až piatok v čase od 15.00-20.00
hod. V rámci pedagogickej práce s externými pracovníkmi mimo pracovných porád sme vykonávali pedagogický dozor
a metodicky usmerňovali vedúcich jednotlivých kmeňových ZÚ v priestoroch CVČ Elán. Boli sme pravidelne
v kontakte s vedúcimi a priebežne riešili akékoľvek vzniknuté problémy: materiálne zabezpečenie ZÚ /kostýmy/ ,
sústredenia, súťaže, príležitostné vystúpenia. V budúcom školskom roku plánujeme činnosť v CVČ realizovať tak ako to
bolo doteraz.
Sumár členov v ZÚ oddelenia KaE:
Kmeňové ZÚ CVČ Elán
34 ZÚ
462 členov
ZÚ MŠ mesta
20 ZÚ
245 členov
ZÚ ZŠ mesta
50 ZÚ
790 členov
ZÚ SŠ mesta
35 ZÚ
493 členov
LTC L. Mikuláš, TK Turčianske Jaseno
10 ZÚ
145 členov
II/1 Pedagogická práca s vedúcimi ZÚ
Externí vedúci ZÚ počas školského roka 2009/10 pracovali na základe svojich celoročných výchovno-vzdelávacích
plánov činnosti, ktorých náplň schvaľovali a metodicky usmerňovali p. Labudová a p. Kederová. O svojej pravidelnej

činnosti si vedúci ZÚ viedli záznamy v denníkoch spolu s odpracovanými hodinami. Každý štvrťrok odovzdávali denníky
na kontrolu činnosti ZÚ, odpracovaných hodín / mzdové podklady /.
Kontroly denníkov ZÚ boli vykonané nasledovne :
k 25. 11. 2009
kmeňové ZÚ OKaE
k 15. 12. 2009
ostatné ZÚ MŠ, ZŠ, SŠ mesta
tanečné kluby LTC L. Mikuláš, Turčianske Jaseno
k 23. 2. 2010
kmeňové ZÚ OKaE
k 23. 3. 2010
ostatné ZÚ MŠ, ZŠ, SŠ mesta
tanečné kluby LTC L. Mikuláš, Turčianske Jaseno
k 18. 6. 2010
kmeňové ZÚ OKaE
ostatné ZÚ MŠ, ZŠ, SŠ mesta
tanečné kluby LTC L. Mikuláš, Turčianske Jaseno
Pracovné porady s vedúcimi ZÚ boli uskutočnené štvrťročne. Na poradách sa riešili zamerania činnosti jednotlivých ZÚ,
dochádzky členov, plnenia plánov práce jednotlivých ZÚ, plánu CVČ Elán a oddelenia, požiadaviek a čerpania
finančného rozpočtu ZÚ, MTZ jednotlivých ZÚ, príležitostnej záujmovej činnosti ZÚ, akcií oddelenia KaE, prípadne
mesta Ružomberok.
Pracovné porady uskutočnené v školskom roku 2009/10 :
18. 9. 2009 – pracovná metodická porada vedúcich kmeňových ZÚ AJ OKaE CVČ Elán
21. 9. 2009 – pracovná metodická porada vedúcich ZÚ zo základných škôl
22. 9. 2009 – pracovná metodická porada vedúcich ZÚ z materských škôl
22. 9. 2009 – pracovná metodická porada vedúcich ZÚ zo stredných škôl
23. 9. 2009 – pracovná metodická porada vedúcich kmeňových ZÚ tanečné a iné OKaE CVČ Elán
29. 1. 2010 – pracovná metodická porada vedúcich kmeňových ZÚ AJ OKaE CVČ Elán
29. 1. 2010 – pracovná metodická porada vedúcich kmeňových ZÚ tanečné a iné OkaE CVČ Elán
16. 6. 2010 – pracovná metodická porada vedúcich kmeňových ZÚ AJ OKaE CVČ Elán
21. 6. 2010 – pracovná metodická porada vedúcich kmeňových ZÚ tanečné a iné OKaE CVČ Elán
Vzhľadom k nadmernému počtu členov ZÚ si pracovníčky oddelenia KaE určili zodpovednosť za ZÚ nasledovne :
p. Kederová
- ZÚ Angličtina hrou MŠ a ostatné ZÚ materských a základných škôl
p. Labudová
- ZÚ tanečné /kmeňové ZÚ/, ZÚ stredných škôl a ZÚ mimo okresu Ružomberok
Celú agendu pravidelnej záujmovej činnosti / žiadosti o prijatie, zoznamy členov v jednotlivých ZÚ, prehlásenia
a evidencia platieb/ si viedli pracovníčky oddelenia podľa vopred určenej zodpovednosti. O jednotlivých ZÚ je vedená
agenda, v ktorej sa nachádzajú: prehlásenia o zodpovednosti za členov ZÚ, poučenie o bezpečnosti práce s deťmi
a bezpečnostnými dopravnými predpismi pri príchode a odchode členov ZÚ, prehľad odovzdaných vzdelávacích
poukazov, celoročné výchovno-vzdelávacie plány, rozvrhy hodín.

III.Príležitostná záujmová činnosť
Za príležitostnú záujmovú činnosť oddelenia bola zodpovedná p. Labudová a p. Kederová. V rámci príležitostnej
záujmovej činnosti oddelenie pripravovalo podujatia väčšinou mestského, okresného, regionálneho a krajského charakteru
pre deti MŠ, žiakov ZŠ a SŠ okresu Ružomberok a taktiež pre Spojenú školu.
Tvorivá výtvarná činnosť prebiehala v sérii výtvarných súťaží okresného charakteru. Výstavy sme celoročne organizovali
a inštalovali v priestoroch Bjornsonovho domu. Už piaty rok sa zapájame do medzinárodného projektu „Európa v škole“
ako koordinátor OK. Pri organizácii príležitostnej záujmovej činnosti sme v tomto školskom roku spolupracovali
s rôznymi organizáciami a inštitúciami nášho mesta, ale aj inými mestami v rámci kraja.
Okrem nami organizovanými akciami sme sa zúčastňovali prevažne s tanečnými ZÚ rôznych podujatí organizovanými
mestom Ružomberok, CVČ Elán ale aj súťaží regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru. Účasť na krajskej
súťaži Tanečný Kubín v Dolnom Kubíne, na celoslovenskej súťaži Považskobystrický pohár v Považskej Bystrici
a regionálnej súťaži Tanečný Mikuláš v L. Mikuláši.. Čo sa týka umiestnenia v jednotlivých súťažiach, aj tento rok bol
pre nás úspešný a z každej spomínanej súťaže sme si priniesli niekoľko ocenení. /viď. príloha č. 4 vyhodnotenia/
Pri organizácii obvodných kôl postupových súťaží sme aj tento rok úzko spolupracovali s LKS v L. Mikuláši,
s Liptovským múzeom, ZUŠ Ľ. Fullu, krajským CVČ v Žiline, s riaditeľstvami, ale aj s pedagógmi jednotlivých ZŠ a SŠ.
Taktiež sme organizačne zabezpečovali účasť na KK postupových súťažiach.
Do postupových súťaží boli zapojení žiaci ZŠ a SŠ okresu , ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR
v spolupráci s IUVENTOU, KŠÚ a krajským CVČ. Postupové súťaže sa považujú za integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a SŠ. V rámci príležitostnej záujmovej činnosti sme zorganizovali aj niekoľko masových
podujatí pre širokú verejnosť mesta Ružomberok.
Masové podujatia oddelenia KaE v školskom roku 2009/10 :
28. 10. 2009
Halloween party
KDAH
pre deti a mládež mesta
18. 12. 2009
Stretnutie s koledami
kino Kultúra
pre deti ZŠ okresu
14. 2. 2010
Mestský fašiangový karneval
KD A. Hlinku pre deti MŠ a ZŠ mesta
16. 4. 2010
Tanečný Ružomberok
KDAH
krajská tanečná prehliadka
18. 6. 2010
Elán show
KDAH
prehliadka celoročnej činnosti
Prehľad a rozbor príležitostnej záujmovej činnosti oddelenia sú prílohou č. 3 vyhodnotenia.

III/1 Prázdninová činnosť
Jesenné prázdniny
: 2 akcie
Vianočné prázdniny : Polročné prázdniny
: Jarné prázdniny
: 5
Veľkonočné prázdniny : 5
Letné prázdniny
: 2

585 účastníkov
58 účastníkov
82 účastníkov
60 účastníkov

III/2 Spolupráca so spoločenskými organizáciami a inštitúciami
ZŠ mesta
MŠ mesta
SŠ mesta
Kultúrny dom A. Hlinku
Liptovské Múzeum
Björnsonov dom

LKS L. Mikuláš
ZUŠ Ľ. Fullu
SZUŠ Jánoš
Agentúra SAN

- záujmové útvary OKaE
členovia komisií postupových súťaží
- záujmové útvary OKaE
- záujmové útvary OKaE
členovia komisií postupových súťaží
- spolupráci pri organizovaní podujatí
využívanie priestorov Kina Kultúra a Veľkej dvorany na podujatia
- metodická spolupráca
členovia komisií postupových súťaží
- využívanie priestorov na podujatia
príležitostná spolupráca
priestory na výstavy
- metodická spolupráca
organizovanie podujatí
- členovia komisií postupových súťaží
- členovia komisii postupových súťaží
- ozvučenie podujatí v priestoroch KDAH Ružomberok

Pri organizácii postupových súťaží spolupracuje oddelenie KaE s Krajským CVČ a KŠÚ v Žiline.

IV.Ostatné úlohy oddelenia KaE
pedagogická spolupráca s vedením Š ZŠ, MŠ, ŠKD, DC, ZŠ, SŠ
pedagogická spolupráca s pracovníkmi CVČ v kraji Žilina
pedagogická spolupráca s oddeleniami CVČ Elán
pedagogická spolupráca s učiteľmi ZŠ, SŠ a ZUŠ (členovia komisií postupových súťaží)
evidencia zapožičaného inventáru ( kostýmy pre členov ZÚ) p. Labudová
práca v predmetovej komisii p. Kederová
práca v komisii umeleckého prednesu p. Labudová
vedenie 2 skladov inventáru OKaE
priebežná archivácia dokumentácie a fotodokumentácie
dôsledné dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci s deťmi a mládežou
dôsledné dodržiavanie spisového poriadku
zodpovedné vedenie agendy postupových súťaží

V.Prílohy :
Prehľad a rozbor pravidelnej záujmovej činnosti
č. 2
Prehľad a rozbor príležitostnej záujmovej činnosti
č. 3
Prehľad účasti a umiestnení ZÚ na tanečných súťažiach č. 4

V Ružomberku

28. 6. 2010

Bc. Diana Labudová
Mgr. Zuzana Kederová
Mgr. Andrea Beňušová

_________________
_________________
_________________

Účasť a umiestnenia tanečných ZÚ na regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach

18. apríl 2010

POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR 2010
celoslovenská súťaž moderného tanca

KD Považská Bystrica

Umiestnenie našich tanečníkov :
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto

TS AZHAR
TS TIGERS CREW
Lukáš KALOČAN
TS FUNKY SISTERS
TS PHANATIX

24. apríl 2010

juniori
mládež
mládež
mládež
mládež

– show
– hip-hop
– hip-hop
– show
– disco

- malé formácie
- veľké formácie
- sólo tanečník
- duo
- malé formácie

TANEČNÝ KUBÍN 2010
krajská súťaž moderného tanca

MsKS Dolný Kubín

Umiestnenie našich tanečníkov :
2.miesto TS FUNKY SISTERS
2. miesto TS MYŠLIENKY
3. miesto TS ŽABKY
3. miesto TS FRENZY
3. miesto TS TIGERS CREW
3.miesto TS PHANATIX

mládež
juniori
deti
juniori
mládež
mládež

– show
– show
– show
– hip-hop
– hip-hop
– disco

- duo
- duo
- malé formácie
- veľké formácie
- veľké formácie
- veľkéformácie

Diplom za účasť vo finále :
TS AZHAR
TS PHANATIX junior

juniori
juniori

– show
– disco

- malé formácie
- sólo

11. jún 2010

TANEČNÝ MIKULÁŠ 2010
regionálna súťaž moderného tanca

Umiestnenie našich tanečníkov :
1.miesto TS KIDS
1.miesto TS PHANATIX junior
1. miesto TS TIGERS CREW
2. miesto TS ŽABKY
2. miesto TS FRENZY
2.miesto TS PHANATIX

deti
juniori
mládež
deti
juniori
mládež

- hip-hop
- disco
- hip-hop
- disco
- hip-hop
- disco

- skupiny
- skupiny
- skupiny
- skupiny
- skupiny
- skupiny

Dom Kultúry L. Mikuláš

