Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za školský rok 2020/2021
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa vyhlášky 435
MŠVVaŠ SR z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a o podmienkach škôl a školských zariadení, centrum voľného času vypracovalo správu o výchovnovzdelávacej činnosti..

1. Základné údaje – kontakty :
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času
Adresa školského zariadenia : Orgovánová 5, 040 01 Košice
Telefón : 0556411411
Elokované pracoviská:

email : cvc@cvckosice.sk
EP Charkovská 1
EP Juhoslovanská 2
EP Kórejská 1
EP Nižná úvrať 26
EP Popradská 86
EP Starozagorská 8

Externé pracoviská: školy, telocvične, ihriská
Webová stránka školského zariadenia : www.cvckosice.sk
Zriaďovateľ školského zariadenia: Mesto Košice
Vedenie školského zariadenia:
meno

telefón

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Denisa Drimáková

+421917484862 drimakova@cvckosice.sk

ZRŠ pre PČ

Mgr. Lucia Lyková

+42198320631

ZRŠ pre EP

Ing. Jaroslava Kastelovičová

+421911389189 kastelovicova@cvckosice.sk

ZRŠ pre ZÚ

RNDr. Helena Labovská

+421911873169 labovska@cvckosice.sk

Ekonómka

Ing. Ingrid Novotná

+421918621359 novotna@cvckosice.sk

Hospodárka

Ing. Martina Schreiberová

+421917823920 schreiberova@cvckosice.sk
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lykova@cvckosice.sk

Koordinátori elokovaných pracovísk:
koordinátor EP Ľudmila Mrázová
Popradská 86

+421918807163 mrazova@cvckosice.sk

koordinátor EP Mgr. Nicol Mikolajová
Charkovská 1

+421915914625 mikolajova@cvckosice.sk

koordinátor EP Ing. Eva Jenčušová
Juhoslovanská2

+421917433018 jencusova@cvckosice.ssk

koordinátor
RNDr. Jana Drábiková
EP Kórejská 1

+421918683816 drabikova@cvckosice.sk

koordinátor
Mgr. Pavol Novotný
Orgovánová 5

+421918683819 novotny@cvckosice.sk

koordinátor
Mgr. Ágnes Hornyák
Starozagorská
8

+421918683815 hornyak@cvckosice.sk

koordinátor
RNDr. Marián Labovský
Nižná Úvrať
26

+421905344472 labovsky@cvckosice.sk

Údaje o Rade školského zariadenia :
Rada školy:

Predseda:

Meno a priezvisko

Mgr. Pavol Novotný/pedagogický zamestnanec

Členovia Rady školského zariadenia za:
pedagogických zamestnancov

Ing. Eva Jenčušová

ostatní zamestnanci školy

Ing. Darina Bištová

zástupcovia rodičov

Voľby prebehnú 09/2021

zástupcovia zriaďovateľa

Bc.Martin Seman
Ing. Adrián Weiszer
Mgr. Marcel Vrchota
Mgr. Beáta Lopušniaková
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Poradné orgány školského zariadenia:

P. č.

Názov záujmovej oblasti

garant

1.

SPOLOČENSKO VEDNÁ

Ing. Eva Jenčušová

2.

PRÍRODOVEDNO ENVIROMENTÁLNA

RNDr. Jana Drábiková

3.

PRACOVNO TECHNICKÁ

Mgr. Pavol Novotný

4.

ESTETICKO KULTÚRNA

Miroslava Balušeskulová

5.

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ

Andrea Tilková

6.

PRÁCA S MLÁDEŽOU

RNDr. Marián Labovský

7.

PRÁCA
S HANDICAPOVANÝMI
DEŤMI
A MLÁDEŽOU A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENOU
KOMUNITOU

Mgr. Janka Štefániková

2. Štatistické údaje o školskom zariadení k 31. 8. 2021 :
A Pravidelná záujmová činnosť
2.1 Celkový počet detí a mládeže prihlásených / pravidelne navštevujúcich CVČ v ZÚ:

Počet detí
do 5 rokov

Pracovisko CVČ

Orgovánová 5
EP Popradská 86
EP Kórejská 1
EP Juhoslovanská 2
EP Charkovská 1
EP Starozagorská 8
EP Nižná úvrať 26
Externé pracovisko na ZŠ
Externé pracovisko na MŠ

97
14
0
16
5
19
0
0
208
54

Externé pracovisko mimo MŠ, ZŠ

Spolu
2.2 Činnosť záujmových útvarov:
Zameranie ZÚ
Spoločensko-vedná oblasť
Prírodovedno-enviromentálna oblasť
Pracovno-technická oblasť
Esteticko-kultúrna oblasť
Telesná a športová oblasť
Práca s handicapovanými
mládežou

Spolu

deťmi

a

Počet detí od 5 do 15
rokov
Trvalý
Trvalý
pobyt
pobyt mimo
v meste
mesta
Košice
Košice
208
48
196
60
9
2
117
68
86
23
98
36
11
0
631
452
228
115
139
28
2968

Počet detí
Počet
od 15 do 18 dospelých
rokov
od 18 rokov
5
7
0
2
0
2
0
3
0
2

2
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Počet (prihlásených/otvorených ZU, reálne nastúpených členov)
záujmových
členov
stretnutí
hodín
útvarov
44/1
364/3
2
4
10/6
60/34
48
96
34/15
159/41
76
152
130/51
926/227
233
466
215/36
1441/141
135
320
3/3

18/15

17

28

436/112

2968/458

511

1096
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2.3 Prehľad počtu záujmových útvarov podľa pracovísk
CVČ

Počet
záujmových
útvarov

Počet členov
záujmových
útvarov

Počet
stretnutí

Počet hodín

Orgovánová 5
EP Popradská 86
EP Juhoslovanská 2
EP Kórejská 1
EP Charkovská 1
EP Starozagorská 8
EP Nižná úvrať 26
Externé pracovisko na ZŠ
Externé pracovisko na MŠ
Externé pracovisko mimo MŠ, ZŠ
Spolu

58/38
39/27
38/17
1/1
18/8
29/16
2/2
161/0
57/3
330
436/112

353/157
270/127
201/43
11/8
114/29
153/62
11/9
1083/0
551/26
221/0
2968/461

187
136
58
5
30
69
12
0
14
0
511

424
272
116
10
60
146
40
0
28
0
1096

Medzi najväčšie úspechy našich členov záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021 patria:
Čo vieš o hviezdach – astronomická súťaž, ZÚ vedie Ing.P.Kaňuk
Krajské kolo

Tamara Begeniová

5. miesto

Celoslovenské kolo
Krajské kolo

Tamara Begeniová
Matej Pangrác

18. miesto
1. miesto

Celoslovenské kolo
Krajské kolo
Celoslovenské kolo

Matej Pangrác
Filip Štempel
Filip Štempel

5. miesto
8. miesto
43. miesto

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž, ZÚ vedie M.Balušeskulová
Celoslovenské kolo

Maxima A. A. Bednarčíková

víťazná práca 3.ka

B Príležitostná záujmová činnosť

• celkový počet predmetových olympiád a postupových súťaží vyhlasovaných MŠVV a Š SR:
•
•
•
•

15 x 4 okresy, 2304 detí
celkový počet športových súťaží, vyhlasovaných MŠVV a Š SR:
0 súťaží
celkový počet iných športových súťaží – Fresh školská športová liga:
0 súťaží
celkový počet ďalších súťaží vyhlasovaných CVČ resp. inými subjektmi:
10 súťaží, 2088 detí
ďalšie príležitostné podujatia:
- jednorazové podujatia:372
18 podujatí, 372 zúčastnených
- narodeninové oslavy:
0 podujatí, 0 detí
- prezentácia na verejnosti:
1 podujatie, 150 zúčastnených
- výlety:
2 podujatia, 15 detí
- akcie s členmi ZÚ:
1 podujatie, 4 deti
- programy v planetáriu:
31 podujatí, 700 zúčastnených

4

C) PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ (vrátane leta 2021):
celkový počet prímestských táborov, z toho letných: 22 táborov (755 detí)
celkový počet pobytových táborov, z toho letných: 2 tábory (49 detí)
celkový počet prázdninových klubov, z toho letných: 2 prázdninové kluby (29 detí)
celkový počet iných prázdninových aktivít: 19 x planetárium (júl, august 2021),
workshop o včelách, Zazelenaj, sadenie stromčekov 8 + 12 mládežníkov
skúšky hudobných skupín : 4x (15 mládež, júl-august 2021)

-

D) PRÁCA S MLÁDEŽOU
KEMP (Košický mládežnícky parlament)
KEMP nemohol vykonávať pravidelnú prezenčnú činnosť v školskom roku 2020/2021. Členovia
klubu boli v kontakte na sociálnych sieťach, aj s vedúcimi, kde boli informovaní o protipandemických
opatreniach. V septembri 2020 bolo realizované úvodné stretnutie s cieľom naplánovať činnosť KEMPu
na nový školský rok. Nové opatrenia zastavili činnosť klubu do konca školského roku.
DofE Ceny vojvodu z Edinburghu
-

-

-

Medzinárodná cena princa s Edinburgu v našom centre pracuje na vysokej úrovni, o čom svedčí aj veľmi
úzka spolupráca s Národnou kanceláriou. Členská základňa sa zvýšila na 89 členov, z toho je aktuálne
aktívnych 59 členov.
Činnosť programu DofE prebiehala počas celej doby dištančnou formou bez prerušenia. V júli 2021
prebiehala realizácia dobrodružných expedícií pre účastníkov DofE na všetkých úrovniach.
Pre 31 absolventov sme pripravili slávnostné udelenie ocenení v jednotlivých oblastiach, ktoré sa
uskutočnilo 23.6.2021 v spolupráci s Magistrátom mesta Košice v Historickej radnici mesta..
Naša organizácia má aktívnych štyroch pracovníkov v oblasti DofE (Marián Labovský, Helena
Labovská, Peter Ševcov, Pavol Novotný) a troch externých pracovníkov z Gymnázia Poštová (Eva
Balážiková. Mária Ostricová a Dagmar Kažimírová).
Naši pracovníci s mládežou sa zúčastnili školení zastrešených Iuventou, MŠVVaŠ a Národnou
kanceláriou DofE, čím si zvyšovali svoje kompetencie v tejto oblasti.

Dobrovoľnícka činnosť
- V rámci dlhodobej udržateľnosti projektu Zazelenaj sa nám počas celej doby podarilo starať sa
o stromčeky pestované z nazbieraných semien prostredníctvom pracovníkov práce s mládežou. Po
uvoľnení opatrení v máji a júni 2021 sa do aktivity zapojili aj traja mládežnícki dobrovoľníci v rámci
programu DofE. Aktuálne pripravujeme podujatie, prostredníctvom ktorého sa pokúsime vypestovane
stromčeky vysadiť v spolupráci s inými mládežníckymi organizáciami.
Prehľad najvýznamnejších podujatí CVČ
Školský rok 2020/2021 bol poznačený nepriaznivou epidemickou situáciou. Činnosť CVČ bola dočasne
pozastavená, väčšina podujatí sa preto nemohla zrealizovať. Aj napriek tomu sa však dištančnou formou
uskutočnili predmetové olympiády a postupové súťaže. Bez konania vernisáže aj výtvarné súťaže. Medzi
najvýznamnejšie podujatia však patria Košický farebný chodník – tento školský rok sa zrealizoval ako súťaž,
Odovzdávanie cien všetkých troch úrovní DOfE, CVČ premiérovo zorganizovalo dvojdňové podujatie Mesto
Košice deťom, v rámci ktorého oceňovalo najúspešnejších košických žiakov. V auguste bolo uskutočnené
podujatia Deň otvorených dverí DPMK, na ktorom CVČ odprezentovalo svoju činnosť. V tomto školskom
roku sa zrealizovali aj viaceré výchovné a vzdelávacie podujatia pre uzavreté triedne kolektívy zamerané na
vodácke športy, včelárstvo či umeleckú tvorbu.
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Názov činnosti

Počet zúčastnených
detí, mládeže a
dospelých

Predmetové olympiády, postupové súťaže (15)

1135

Súťaže s rôznym zameraním (10)

2088

Jednorazové podujatia rozličného zamerania (18)

372

Prezentácia CVČ na verejnosti (1)

150

3. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia:
A) pracovný pomer
fyzický počet

prepočítaný počet

pedagogických zamestnancov

pedagogických zamestnancov

TPP

24

24,00

DPP

7

6,00

znížený úväzok

2

1

ZPS

1

1

civilná služba

0

0

229

229

pracovný
pomer

na dohodu

B) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

0

31

31

4

4

vychovávateľov

uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe:

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:
spolu počet pedagógov – študujúcich:

0

0

špecial. inovačné štúdium

0

0

špecial. kvalifik. štúdium

0

0

vysokoškolské pedagogické

0

0

vysokoškolské nepedagogické

0

0
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C) funkčné vzdelávanie riadiacich zamestnancov:
Štúdium
PVPZ

ukončené

prebieha

nezaradený začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku od

RŠ

04/2021

x

x

x

x

x

ZRŠ

2/2018

x

x

x

x

x

ZRŠ

7/2021

x

x

x

x

x

ZRŠ

x

x

x

10/2020

x

x

D) Údaje o nepedagogických zamestnancoch školského zariadenia
ak DPP a dohoda
počet
fyzický

počet

prac. pomer

prepočítaný TPP/DPP/dohoda

prac. pomer
ukončený k ....

vedúca ekonomicko
hospodárskeho úseku

1

1

TPP

PaM

1

1

TPP

hospodárka

1

1

TPP

účtovníčka

1

1

TPP

referent skladu a majetku

1

1

TPP

pokladník

1

1

TPP

vrátnik

5

5

TPP

údržbár

6

6

TPP

3x DPP

upratovačka

11

10,53

TPP

4X DPP

odborný administratívny zam.

3

2,5

TPP

1x DPP

referent správy budov

1

1

TPP

Spolu:

32

31,03

4. Údaje o profesijnom raste pedagogických zamestnancov
Adaptačné vzdelávanie : 4 (dvaja absolvovali - M.Balentová, T.Gabošová a zatiaľ neukončili V.Kužmová,
M.Miklóš)
Ukončenie funkčného vzdelávania – D.Drimáková, J.Kastelovičová
Špecializačné vzdelávania – Uvádzajúci pedagogický zamestnanec – A.Tilková, M.Balušeskulová,
J.Štefániková
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5. Mimoriadna situácia v školskom roku 2020/2021
Nástup do školského roka 2020/2021 sprevádzal veľký záujem verejnosti o záujmové útvary.
Prihlasovanie bolo prvý krát spustené elektronicky od 2.9.2020. Ku dňu 14.9.2020 bolo do CVČ prihlásených
vyše 4000 detí. Kvôli zhoršenej pandemickej situácii sme kontaktovali Odbor detí a mládeže RÚVZ SR v
Košiciach, ktorí nám neodporúčali spustiť záujmovú činnosť prezenčnou formou do 1.10.2020. Napriek
otvoreným aktivitám súkromných CVČ a ŠK naša činnosť nebola povolená ani po tomto termíne. Preto sme
oslovili Asociáciu CVČ, MŠVVaŠ SR OZ PŠaV a MMK ohľadom usmernenia k ďalšiemu postupu. Po týchto
intervenciách sa v priebehu 12 hodín zmenil obsah manuálu vydaný MŠVVaŠ SR bez akéhokoľvek oznamu
či upozornenia. Zrazu obsahoval aj odporúčanie pre CVČ organizovať záujmovú činnosť dištančne
prípadne pre homogénne skupiny ZŠ a MŠ. Naskočili sme do sledu zmien a udalostí a stihli sme zorganizovať
vzdelávacie programy Finančná gramotnosť, Technická gramotnosť, cyklické podujatia Ekohodina
a Z každého rožku trošku, Príbeh včely a prírodovedné aktivity na Lodenici. Záujmové útvary sa
uskutočňovali len na MŠ, kde boli organizované s homogénnymi triedami detí.
12.10.2020 bolo z príkazu ministra školstva nariadené prerušenie prevádzky CVČ. Po konzultácii s
vedúcou oddelenia školstva sme pristúpili:
- k rozpisu plánovaných prác na pracoviskách (nepedagogický zamestnanci a koordinátori EP)
- ponuke pomoci v ŠKD na Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
(pedagogickí zamestnanci)
- ponuke pomoci v Call Centre mesta Košice (členovia vedenia a koordinátori pracovísk)
Pri potrebe zriaďovania testovacích centier sa uskutočnilo celoplošné testovanie v dňoch 30.31.10.2020 na piatich pracoviskách CVČ. Príprava priestorov, komunikácia s organizátormi ako aj
sprístupnenie priestorov boli zo strany CVČ včas zabezpečené.
Viacerí kolegovia, ktorí pôsobili v ŠKD pracovali na virtuálnych záujmových útvaroch,
videonahrávkach a online prezentáciách záujmovej činnosti či neformálnych vzdelávacích programov. Počas
novembra sme uskutočnili OSjaL a TO dištančnou formou. Z pokynu v príkaze primátora zo dňa 6.11.2020
sme pripravili ubytovanie pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, mestskej polície a pod. na EP Nižná
Úvrať 26, ako aj služby zamestnancov na tomto pracovisku. V decembri 2020 sme ukončili opravu strechy
na Charkovskej a výmenu okien na Juhoslovanskej a Orgovánovej.
Rok 2021 sme začali naozaj hekticky, 8.-10.1.2021 prebiehalo celomestské testovanie v priestoroch
šytroch pracovísk (Starozagorská, Popradská, Charkovská, Juhoslovanská). Bolo potrebné odvolať kolegov z
dovoleniek a zabezpečiť sprístupnenie pracovísk v čase víkendu. Druhé kolo testovania sa uskutočnilo 15.17.1.2021 v priestoroch troch pracovísk (Starozagorská, Popradská, Charkovská) a ďalšie kolá testovaní sa
uskutočnili na štyroch pracoviskách (Starozagorská, Popradská, Charkovská, Orgovánová) v termínoch 22.24.1.2021 a 29.-31.1.2021. Na YouTube kanáli CVČ zverejňovali pedagogickí zamestnanci rôzne návody,
motivačné videá či prezentačné príspevky. Svojich priaznivcov si získala aj súťaž „Postavme si snehuliaka“,
výhercom boli doručené tri krásne torty. V mesiaci január sme dištančne zorganizovali Olympiádu v
anglickom jazyku, Olympiádu v nemeckom jazyku a Matematickú olympiádu.
V mesiaci február 2021 sme pomáhali MMK expedovať ochranné pomôcky pre seniorov. Všetci
zamestnanci boli maximálne ústretoví a snažili sa pracovať vo všetkých smeroch plnohodnotne. Dištančnou
formou sme zorganizovali pre všetky 4 okresy Geografickú olympiádu, Dejepisnú olympiádu
a Biologickú olympiádu - kategória C. Dištančne prebehla výtvarná súťaž Koláže rozprávajú. Na štyroch
pracoviskách (Starozagorská, Popradská, Charkovská, Orgovánová) v termíne 5.-7.2.2021 sa uskutočnilo
piate celomestské kolo testovania. Na pracovisku Starozagorská prebehlo v termíne 26. a 27.2.2021 testovanie
zamestnancov a rodičov ZŠ Starozagorská 8 a partnerskej MŠ Cottbuská 34. Prebiehalo maľovanie priestorov
na Starozagorskej, Charkovskej na Juhoslovanskej sa prerábali priestory kuchynky a vrátnice, na
Orgovánovej sa rekonštruovali šatne, sprchy, sociálne zariadenia a na Popradskej sme vymaľovali radiátory,
zadnej steny v divadle, čistili reflektorov v divadle, montovali novej kabeláže k zvukovej
technike. Koordinátori navrhli majetok na vyradenie, likvidoval sa nezaradený a nepotrebný majetok.
Na začiatku marca, po otvorení ZŠ, kolegovia nastúpili opäť do ŠKD. Dištančnou formou sme
zorganizovali pre všetky 4 okresy Fyzikálnu olympiádu, Chemickú olympiádu kategória D a Matematickú
olympiádu pre 6.-8. ročníky. Po obhliadke pracoviska Kórejská pracovníčkami RÚVZ bol schválený nový
prevádzkový poriadok. Okrem facebookového profilu bol zriadený aj instagram CVČ na propagáciu činnosti.
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Na stránke CVČ sme začali pravidelne zverejňovať články s tipmi na výlety s deťmi v okolí Košíc Nápady na trávenie voľného času – Centrum voľného času Košice (cvckosice.sk) (hrad Obišovce, Zádielska
tiesňava, Hájske vodopády a pod.), videá o činnosti a zveľadení priestorov jednotlivých pracovísk.
V mesiaci apríl sme dištančne zorganizovali Pytagoriádu, Biologickú olympiádu - kategória
D a Biologickú olympiádu kat. E. Dištančne prebehla výtvarná súťaž Vesmír očami detí a celomestské kolo
súťaže Čo vieš o hviezdach. Na instagrame si získala svojich priaznivcov veľkonočná súťaž “Najlepší
veľkonočný recept”. Začali sme pripravovať letné tábory a programy. V apríli pokračovalo maľovanie
priestorov na Starozagorskej, vypratal sa sklad. Na Orgovánovej sa dokončili kryty na
radiátory, pokládka linolea na schodoch, maľovanie šatní. Na Nižnej úvrati sa začali rekonštrukčné
práce podľa schváleného projektu a požiadaviek RÚVZ. Dokončilo sa vyradenie majetku zo všetkých
pracovísk, boli vyvezené spolu tri kontajnery.
Počas osláv Dňa mesta Košice (máj 2021) sme organizovali tradičný Košický farebný chodník
netradične, ako súťaž na prihlásených školách. Vyhodnotenie súťaže prebehlo v Kulturparku. Súťaž ako
Hviezdoslavov Kubín sa organizoval v online priestore. Od 17.5.2021 sa vzhľadom na zlepšenie epidemickej
situácie obnovila činnosť CVČ aj v rámci pravidelnej záujmovej činnosti. Po komunikácii s RÚVZ a OŠ
MMK sme prezenčne spustili vybrané záujmové útvary. Športové, spevácke a tanečné záujmové útvary
ostali mimo prevádzky. Vychovávatelia mohli využiť tento čas na spoluprácu vo dvojiciach pri záujmových
útvaroch. Pomaly sme spustili pozorovanie Slnka a večernej oblohy vo Hvezdárni a ponúkli školám aktivity
na záhrade CVČ a Lodenici. Od 31.5.2021 sa následne zlepšila epidemická situácia a mesto Košice sa dostalo
do fázy II. stupňa ostražitosti, kedy bolo možné znovu pustiť deti do telocviční a tanečných sál. Oslovili sme
rodičov a v prípade záujmu sme otvorili záujmové útvary a zrealizovali viaceré hromadné podujatia. Po
sledovaní zmien, nariadení a pokynov od MŠVVaŠ SR, po nečakane náročnom školskom roku sme mesiace
jún, júl, august prežili v riadnom prevádzkovom režime, o čom svedčia štatistické údaje uvedené vyššie.
Počas celého obdobia bolo 14 kolegov pozitívne testovaných na COVID19 a 32 kolegov na karanténnej
PN kvôli blízkemu kontaktu s nakazenými osobami.

6. Aktivity a prezentácia školského zariadenia na verejnosti:
Názov podujatia

Počet detí, mládeže a dospelých

DOD DPMK

150

7. Projekty, do ktorých je školské zariadenie zapojené, ich zameranie a stručná
charakteristika:
Svetový deň stolného tenisu - 29.10.2020 Asociácia športu pre všetkých SR vyzvala na účasť na projekte.
Počas služby v ŠKD sme organizovali súťaže medzi členmi a podporené aktivity získali športové pomôcky.
Celkový účasť 13 detí.
Naše mesto – 18.6.2020 Nadácia Pontis – krajšie CVČ – zapojené 4 pracoviská /maľovanie brán a mreží,
úprava okolia, maľovanie plota, úprava črepníkov, parapetov a stoličiek/ , do projektu sa zapojili zamestnanci
firiem mesta Košice s účasťou 59 dobrovoľníkov.
Do práce na bicykli – máj 2021 – 4 kolegovia chodili do práce na bicykli a vykazovali počet najazdených
kilometrov
Fond zdravia mesta Košice – v júli 2021 boli vybraté dva projekty s ekologickým zameraním, zrealizované
budú do konca novembra 2021.

8. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom zariadení v školskom
roku 2020/2021:
V školskom roku v CVČ neboli vykonané kontroly.
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9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školského zariadenia:
CVČ pracuje v špecifických podmienkach, určených na mimoškolskú činnosť. Pre športové aktivity má
k dispozícií 2 telocvične, ale záujem verejnosti o športové záujmové vzdelávanie si vyžaduje aj prenájom
ďalších špecifických športovísk: plavárne, gymnastická telocvičňa. Záujmové útvary sú realizované
v špeciálnych učebniach (divadelná sála, ateliéry, tanečné sály, planetárium, hvezdáreň). Na pracoviskách,
ktoré nedisponujú špeciálnymi učebňami prispôsobujeme klasické miestnosti podľa potrieb záujmovej
činnosti. V objekte Nižná Úvrať je priestor na ubytovanie, ale v súčasnosti stále prebieha administratívna
zmena účelu budovy, nakoľko tento objekt bol pôvodne administratívnou budovou. Okrem priestorov –
elokovaných pracovísk má CVČ k dispozícii aj Lodenicu, kde prebiehajú vodácke záujmové útvary
a ekologické aktivity a záhradu s chatou Natašou, ktorú využívame na ekologicky zamerané výchovné aktivity
s názvom Príbeh včely. Priestorovo budovy vyhovujú našim potrebám, ale sú vekom opotrebované a neustále
zápasíme s renováciami, údržbou a odstraňovaním havárií. Potrebná je výmena okien, oprava striech,
modernizácia divadelnej sály, vzduchotechniky, oprava sedadiel a stolov v aule na EP Popradská.. Vzhľadom
na náročnosť udržiavania budov pravidelne žiadame o pomoc pri riešení havarijných situácii a podnetov od
nájomcov. V šk. roku 2020/2021 sme s nájomníkmi dohodli ich prínos a vklad pri renovácií a oprave
priestorov (EP JUHOSLOVANSKÁ - ŠK CBK výmena svietidiel v telocvični, zakúpenie digitálnej tabule,
udržiavanie palubovky vzhľadom na zatekanie, SZŠ pre deti a autizmom – oprava tried a výmena nábytku,
CZŠ sv. Gorazda – výmena okien vo svojom trakte a oprava tried). Takto budeme pokračovať v dialógu aj pri
iných budovách a nájomcoch. Nutne potrebujeme pomoc pri kolaudácii budovy POPRADSKÁ 86, kvôli
chátraniu budovy a zastaralému vybaveniu.

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia:
Finančné prostriedky od zriaďovateľa

Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.

1. – 8. mesiac 2020

9. – 12. mesiac2020

1. – 6. mesiac 2021

Rok 2020

1. – 6. mesiac 2021

1 147 880

502 160

918 270

138 522

59 861

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia v členení podľa aktivít:
prevádzkové náklady spojené
materiálne vybavenie

Iné: iné fin. prostr. získané

s činnosťou školského zariadenia

podľa osobitných predpisov

potrebné pre školské zariadenie

Spolu:

9. – 12. mesiac
2020

1. – 6. mesiac 2021

9. – 12. mesiac
2020

1. – 6. mesiac 2021

9. – 12. mesiac
2020

1. – 6. mesiac 2021

328 858

173 811

59 196

12 784

33 023

49 536

11. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školského zariadenia
V rámci koncepcie rozvoja CVČ určenej v roku 2019 sme pracovali na zvýšení kvalifikácie vedúcich
zamestnancov CVČ využitím ponúk na školenia ale aj samotným odovzdávaním skúseností a postrehov.
Vedúci zamestnanci dokázali naplánovať a zrealizovať aktualizačné vzdelávanie aj pre pedagogických
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zamestnancov z CVČ Sečovce. Pravidelné monitorovanie postrehov a hodnotenie aktuálnych problémov
v CVČ sme previedli otázkami na zamestnancov a pravidelne vnímame postrehy verejnosti.
Plán modernizácie a opráv spravovaných budov sa nám podarilo vypracovať a začali sme prácami podľa
harmonogramu. Na pracovisku Orgovánová prebehla výmena okien a vstupných dverí do jednotlivých
blokov, obnova modelárskej dielne, oprava telocvične. Na pracovisku Juhoslovanská sme opravili nedostatky
na omietkach v kanceláriách a učebniach, v tanečnej miestnosti nainštalovali žalúzie, vymaľovali sme chodbu,
opravili sa svetlá a elektrické zapojenia pri telocvični a v šatniach.. Na pracovisku Charkovská sme úspešne
ukončili opravu strechy, VO na opravu štítnej steny a narušenej statiky. Prebehla tu aktualizácia a schválenie
prevádzkového poriadku RÚVZ v Košiciach. Na pracovisku Starozagorská nám prebehla hygienická maľba
a výmena nábytku v miestnostiach. Na pracovisku Popradská sme pripravili sedenie pre rodičov v časti pri
tanečnej sále, renovovali sme toalety pri šatniach pri divadelnej sále, dobrovoľníci vymaľovali mreže na
oknách, schodisko pri hvezdárni dostalo tiež nový šat, renovovali sme miestnosť pre narodeninové oslavy,
vymaľovali sme kancelárie. Na pracovisku Korejská prebehla aktualizácia a schválenie prevádzkového
poriadku RÚVZ v Košiciach. Na všetkých pracoviskách prebehlo vyraďovanie majetku a upratanie
nezaevidovaného majetku.
Pracujeme na zlepšovaní medziľudských vzťahov na pracoviskách za pomoci Sociálne rady neformálnymi
stretnutiami a oceňujeme zamestnancov v zmysle 553/2003 Z.z. podľa možností. Úlohy vyplývajúce
z koncepčného zámeru sa podarilo čiastočne splniť a v nasledujúcom školskom roku budeme pracovať na
ďalších.

12. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Rodičia v prípade záujmu prostredníctvom vychovávateľov získavajú informácie o činnosti dieťaťa v
ktoromkoľvek záujmovom útvare. Podmienky a činnosť, ktoré ponúkame, zabezpečujú pre rodičov a ich deti
uspokojenie, pozitívne využitie voľného času ale aj nadväzovanie nových spoločenských zážitkov. Veľmi nás
teší kladná spätná väzba rodičov s prácou a profesionálnym prístupom zamestnancov CVČ. CVČ má aj širokú
spoluprácu so školami a organizáciami nielen v meste Košice, ale aj na Slovensku.
- Národná kancelária DofE - aktívna spolupráca pri plnení cien DofE a organizovaní školení.
- IUVENTA – absolvovanie školení našimi pracovníkmi.
- MŠVVaŠ, Rada mládeže Slovenska a Rada mládeže Košického kraja – spolupráca pri tvorbe koncepcie
rozvoja práce s mládežou.

13. Záver
Dobré výsledky a meno organizácie v povedomí verejnosti svedčia o podpore činnosti, ktorú cítime zo
strany zriaďovateľa - Mesta Košice. Vďaka spolupráci s rodičmi, školami a organizáciami a samozrejme
vďaka zodpovednosti hlboko zanietených a odborne erudovaných pedagógov a zamestnancov, ktorí sa
neobávajú nových trendov, ale naopak, prijímajú ich ako výzvu, sme aj v tomto roku dosiahli dobré výsledky
vo všetkých oblastiach, na ktoré sa zameriavame vo svojej činnosti. Dôkazom sú aj ďakovné listy, ktoré
zverejňujeme na našej webovej stránke.
Dobré výsledky z uplynulého obdobia nás zaväzujú k tomu, aby sme úroveň činnosti CVČ stále
zlepšovali a prispôsobovali reálnym potrebám a očakávaniam zo strany detí a mládeže, rodičov, širokej
verejnosti a samozrejme aj zo strany zriaďovateľa, všetkých, ktorým záleží na kvalitnom živote v našom
meste. Určite nesmieme zabúdať na technický stav budov zverených do správy CVČ a riešenie problémov
v nich. Naše mesto potrebuje prosperovať a prekvitať a naše deti musia mať vytvorené ideálne podmienky na
trávenie voľného času a napĺňanie svojich snov.
Dátum a čas prerokovania pedagogickou radou CVČ:
Dátum:
...............................................................

Mgr. Denisa Drimáková
riaditeľka CVČ
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