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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra
voľného času Elán, Dončova 1 / 1441, Ružomberok, 034 01, za školský rok 2020/2021

1. základné identifikačné údaje o zariadení:
a) Názov školského zariadenia. Centrum voľného času Elán
b) Adresa zariadenia: Dončova 1441 / 1, Ružomberok, 034 01
c) Kontakt: 0914 / 335 960 - riaditeľ
d) Internetové adresy

Web: www.cvcrk.sk
E-mail: riaditel@cvcrk.sk - riad.
juhasova@cvcrk.sk .-zást. riad.
tokarikova@cvcrk.sk – obl. prír. vied a tech.
cvcrbkkultura@gmail.com – obl. spol. vied
a kultúry
cvcrbksport@gmail.com – obl. športu a
telovýchovy
olosova@cvcrk.sk – ekon. prac.

e) Údaje o zriaďovateľovi:

Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok, 034 01

f) Vedúci školského zariadenia:

Mgr. Pavol Svrček, riaditeľ
Ing. Tatiana Juhásová, zástupkyňa riaditeľa

g) Rada školského zariadenia:

Mgr. Viera Tokáriková, predseda
(do 3.5. 2021)
Iveta Maceková, predseda
(od 4.5. 2021)
Iveta Olosová, za neped. prac. CVČ
Ing. Roman Zach, za poslancov mesta
Mgr. Ingrid Pavlinská, za mesto
Pavol Holubčík za rodičov

2. Oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Elán
oblasť spoločenských vied a kultúry
oblasť športu a telovýchovy
oblasť prírodných vied a techniky

3. Časové vymedzenie činnosti CVČ Elán







26.08.2020 – nástup do škôl a školských zariadení po letných prázdninách
01.10.2020 – začiatok činnosti určitých ZÚ cvč ( na základe Usmernenia k postupu
škôl a ŠZ pri realizácii VVP počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením
COVID-19 zo dňa 30.9.2020 sa krúžková činnosť pre deti a mládež bez ohľadu
Semaforu predmetného ŠZ neodporúča realizovať). Z uvedeného dôvodu tanečné
a športové krúžky od 1.10.2020 pravidelnú záujmovú činnosť nerealizovali.
12.10.2020 mimoriadne prerušenie prevádzky centier voľného času
26.10.2020 mimoriadne prerušenie prevádzky centier voľného času, riaditelia cvč
zabezpečia podľa podmienok a možností činnosť cvč dištančnou formou
17.5.2021 obnovenie prevádzky cvč – ZÚ len homogénne, bez športových
a tanečných ZÚ ( dodržiavanie COVID – automatu pre školy a ŠZ podľa jednotlivých
stupňov varovania )

4. Zapojenosť do projektov
 Cesta rozprávkovým lesom 5.6.2021 – interaktívny program pre deti
z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatie neuskutočnilo
 Šarkaniáda 11.9.2021 – zábavno-súťažné dopoludnie pre deti a rodičov, verejnosť
5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov


pedagogickí zamestnanci spolu počet: 5/5 (prepočítaný stav) z toho
kvalifikovaní: 5/5



nepedagogickí zamestnanci: 4

6. Absolvované vzdelávania, semináre






online seminár - Aktualizácia dokumentov pre cvč, 10.3.2021
online seminár – Stratégia SR pre mládež na roky 2021-2027, 23.3.2021
online seminár – Dištančné vzdelávanie v cvč, 8.4.2021
online seminár – Temperament v CVČ pre 6-15 ročných, 22.4.2021
online seminár – Archívnictvo pre školy a ŠZ v zmysle novely 395/2020
z.z., 13.5.2021

 online seminár – Temperament – Dynamické vlastnosti detí vo vzťahu k PG
zamestnancom, 19.5.2021

7. Pravidelná záujmová činnosť
PZČ bola realizovaná v obmedzenom režime bez tanečných a športových krúžkov, podľa
COVID - automatu platného pre školy a ŠZ podľa jednotlivých stupňov varovania),
prezenčne.
8. Počet ZÚ/ počet členov (k 15.09. 2020)
127 / 1749 členov (2x v ZÚ)
127 / 1440 členov (1x v ZÚ)
9. Aktivity realizované mimo pravidelnej záujmovej činnosti
Všetky predmetové olympiády a postupové súťaže za školský rok 2020/2021 dištančnou
formou (viď. materiál odovzdaný na školstvo 28.5.2021 – Výsledky predmetových
olympiád a postupových súťaží za školský rok 2020/2021 ) + príležitostné podujatia
(prezenčne a dištančne) - viď prílohy


Prehľad podujatí príležitostnej ZČ OŠaTV za škol. rok 2020/2021



Prehľad podujatí príležitostnej ZČ OPVaT za škol. rok 2020/2021



Prehľad podujatí príležitostnej ZČ OSVaK za škol. rok 2020/2021

10. Prázdninová činnosť
06.-09.7.2021 – Letný prímestský tábor detí – 20 účastníkov
12.-16.7.2021 - Letný prímestský tábor detí – 20 účastníkov
02.-06.8.2021 - Letný prímestský tábor detí – 20 účastníkov
11. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2020/2021 inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou v CVČ Elán v
Ružomberku nebola vykonaná.

12. Sebahodnotenie (SWOT analýza)
Silné stránky ++
jasná filozofia zariadenia
kvalifikovanosť pedagogického kolektívu
organizačné schopnosti zamestnancov
kreatívnosť externých vedúcich
široké spektrum ponúkaných ZÚ
spokojnosť detí
vysoká organizačná úroveň predmetových olympiád a školských športových postupových
súťaží

dobré vzťahy s externými pracovníkmi
dobrá spolupráca s inštitúciami mesta a regiónu
propagácia činnosti
komunikácia s obcami

Silné stránky +
Zapájanie sa do projektovej činnosti
komunikácia medzi vedením CVČ a funkcionármi mesta
vzťahy medzi kolegami, pracovná klíma
Slabé stránky
komunikácia s rodičmi
Šance
zmapovať ďalších potenciálnych záujemcov o pravidelnú záujmovú činnosť
pritiahnuť väčší počet detí na akcie počas prázdnin (jarné, jesenné...) a v odpoludňajšom
čase
zlepšiť propagáciu zariadenia (podujatia pre verejnosť – spolupráca s KD AH, vydávanie
nového printového média, Deň otvorených dverí v CVČ)
posilňovať pozitívnu verejnú mienku smerom k CVČ
pokúsiť sa získať viac finančných prostriedkov zo sponzorstva a z poukázania 2% dane
z príjmov fyzických a právnických osôb
Uplatnenie SWOT analýzy dáva možnosť sústrediť sa na:
ďalší rozvoj silných stránok zariadenia, rozvoj vlastných schopností, eliminovať resp.
minimalizovať vlastné slabiny
Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1 – 04 k 30.júnu 2021.
CVČ
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V Ružomberku 24.08.2021

Mgr. Pavol Svrček
riaditeľ CVČ Elán

