Centrum voľného času, Dlhá 43/35 , 094 13 Dlhé Klčovo

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Október 2018

Vypracovala: PaedDr. Alica Fecková

A/ Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
1. Názov školského zariadenia: Centrum voľného času
2. Adresa:
3. Telefónne číslo:

Dlhá 43/35, 094 13 Dlhé Klčovo
057/4882491

4. Číslo mobilného telefónu:

0918377783

5. Internetová adresa:

www.dlheklcovo.sk

6. E-mail:

alicafeckova@gmail.com

7. Údaje o zriaďovateľovi CVČ: Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
8. Riaditeľ CVČ:

PaedDr. Alica Fecková

9. Poradné orgány riaditeľa:

pedagogická rada

10. Zloženie Rady CVČ:

predseda: Mária Kaňská (volená za rodičov)
členovia: Ondrej Hric (delegovaný za zriaďovateľa)
Anna Truchanová (delegovaná za zriaďovateľa)
Ľubica Zubková
(volená za pedagogických zamestnancov)
Marta Kmecová
(volená za nepedagogických zamestnancov)

B/ Údaje o počte detí a mládeže a o počte záujmových útvarov
v školskom zariadení
Počet detí a mládeže
k 15. 9. 2017: 74
Počet záujmových útvarov
k 15. 9. 2017: 4 (DFS Rovinka, Tvorivé dielne I, Tvorivé dielne II, Mládežnícka skupina)

C/ Údaje o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch CVČ
Pedagogickí zamestnanci/ z toho kvalifikácia v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z.
Interní: 0/0
Externí: 4/2
Nepedagogickí zamestnanci
Interní: 1

D/ Priama výchovno-vzdelávacia činnosť
Priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali ako:
- záujmové vzdelávanie
- príležitostná činnosť
Záujmové vzdelávanie
Záujmové vzdelávanie tvorilo základ priamej výchovno-vzdelávacej činnosti centra. Bola
to pravidelná činnosť v záujmových útvaroch počas celého školského roka vykonávaná v súlade
s Výchovným programom centra a podľa rozvrhu týždennej činnosti, so zameraním na osvojenie
si kľúčových kompetencií v oblasti esteticko-výchovnej (záujmové útvary DFS Rovinka, Tvorivé
dielne I, Tvorivé dielne II/ a v oblasti spoločensko-vednej /Mládežnícka skupina/.
Záujmový útvar DFS Rovinka
V záujmovom útvare pracovalo 38 detí vo veku od 5 do 12 rokov pod vedením externej
certifikovanej lektorky Lenky Kotorovej. Malí folklóristi sa učili základné krokové variácie
detského ľudového tanca, ktoré boli základom tanečných choreografií. S uvedenými
choreografiami vystúpili na folkórnom festivale s medzinárodnou účasťou „Šaffova ostroha“
v Dlhom Klčove.
Záujmový útvar Tvorivé dielne I
Záujmový útvar pre 13 detí vo veku od 7 do 10 rokov viedla PaedDr. Alica Fecková, ktorá
pomocou rôznych výtvarných techník, aktivít a postupov rozvíjala výtvarné zručnosti,
schopnosti a fantáziu detí. Súčasťou tvorivých aktivít bolo aj zhotovenie rôznych dekoračných
prvkov, ktoré boli využité pri príprave a realizácii spoločensko-kultúrnych podujatí obce.
Záujmový útvar Tvorivé diele II
Záujmový útvar pre 11 žiakov vo veku od 11 do 18 rokov, viedla externá lektorka Ľubica
Zubková, ktorá pomocou rôznych výtvarných techník, aktivít a postupov rozvíjala výtvarné
zručnosti, schopnosti a fantáziu mladých ľudí. Súčasťou tvorivých aktivít bolo aj zhotovenie
rôznych dekoračných prvkov, ktoré boli využité pri príprave a realizácii spoločensko-kultúrnych
podujatí obce.
Záujmový útvar Mládežnícka skupina
Záujmový útvar pre 12 mládežníkov vo veku od 12 do 18 rokov viedla externá lektorka
s pedagogickým vzdelaním Mgr. Lenka Kmecová. Mládežníci formou zážitkového učenia sa učili
vyjadrovať svoj názor, ale aj prijímať názory iných, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,
spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare. Mládežníci boli nápomocní pri organizovaní
príležitostných podujatí centra i pri kultúrno-spoločenských a športových aktivitách, ktoré
organizovala obec.

Príležitostná činnosť
Príležitostnú záujmovú činnosť sme chápali ako súčasť využívania voľného času detí
a mládeže. Dbali sme na to, aby plnila úlohy ich osobnostného a spoločenského rozvoja.
Uskutočňovali sme jednorazové podujatia pre deti a mládež v oblasti esteticko-výchovnej,
pracovno-technickej, prírodovednej a telesno-športovej.
Pečenie a zdobenie vianočných perníčkov.
Najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Vianočná atmosféra sa vo väčšine prípadov spája
s rodinou, blízkymi, s prípravou vianočných sviatkov, pečením vianočného pečiva, darčekmi
a hlavne s dobrou náladou a ľudskou dobrotou. Naše centrum tiež dýchalo vianočnou náladou
a atmosférou. V predvianočný čas sme zorganizovali dve veľmi úspešné podujatia, pečenie
a zdobenie perníčkov a výroba vianočných ikebán. Pečenie perníčkov prebiehalo v dvoch
fázach. Prvá, prípravná, počas ktorej p. Marta Kmecová, zručná cukrárka – amatérka, pripravila
deň pred pečením perníkové cesto. Nasledujúci deň v priestoroch obecného úradu mladí
nádejní cukrári za pomoci vedúcich krúžkov a p. Marty Kmecovej z pripraveného cesta piekli
perníčky rôznych tvarov, ktoré neskôr podľa vlastnej fantázie zdobili vianočnými motívmi.
3.ročník turnaja v spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa!“
Počas jarných prázdnin sme pokračovali v turnaji v spoločenskej hre "Človeče, nehnevaj
sa!“, ktorý v predchádzajúcom školskom roku mal pozitívny ohlas. Hrali sa s nami rodičia, starí
rodičia, poslanci obecného zastupiteľstva, ale aj duchovní otcovia. Aj keď víťaz bol iba jeden, pri
hre sa nikto nehneval, pretože s úsmevom je všetko krajšie. Do prípravnej fázy turnaja boli
zapojené oddelenia CVČ, konkrétne žiaci z Tvorivých dielní a Mládežníckeho klubu. Hracie polia
vyrobili pre všetkých účastníkov turnaja šikovné detské ruky v Tvorivých dielňach, organizáciu
súťaže si vzali pod patronát mládežníci. Všetci účastníci súťaže získali Osvedčenie o absolvovaní
súťaže a sladkú odmenu.
Tvorivé dielne počas veľkonočných prázdnin.
Jarné prázdninové aktivity boli zamerané na rozvoj tvorivosti a manuálnych zručností
mládežníkov.
Prvou boli tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci, veľkí i malí, učili „klinčekovou metódou“
tvoril rôzne dekoratívne predmety – obrázky.
Druhou boli tvorivé dielne, v ktorých sme s mládežou zdobili veľkonočné vajíčka
metódou nalepovanie stužiek.
Bábkové divadlo
Koniec školského roka sme prežívali ako v rozprávke, konkrétne ako v bábkovej rozprávke.
S našim deťmi sme priestory ZŠ Dlhé Klčovo premenili na bábkové divadlo. Pracovali sme
v štyroch skupinách. Každá si mala z pripraveného materiálu vyrobiť bábky a kulisy k rozprávke,
ktorú chceli deti zahrať svojim spolužiakom a zamestnancom školy. Pracovná atmosféra bola
úžasná, školské triedy sa premenili na divadelné javisko. Najprv deti vyrobili bábky, potom si
rozdelili úlohy a nacvičili dramatizáciu rozprávky, ktorú si spoločne vybrali. A záver? Štyri
bábkové vystúpenia. Odmenou všetkým deťom bol neutíchajúci potlesk a sladké prekvapenie.

Prázdninové zábavno-súťažné popoludnie
Letné prázdniny odštartovalo zábavno-súťažné popoludnie pre deti a žiakov bez rozdielu
veku. Vedúci krúžkov pripravili pre ne rôzne zábavno-športové súťaže, napr. kto najrýchlepšie
pozberá jednou rukou plastové poháre, slalomový beh, „opičiu dráhu“ a pod.
Športovo-zábavný deň.
Záver letných prázdnin patril hlavne pohybu. V mesiaci august sme zrealizovali
spoznávaciu cestu na bicykloch po okolí obce Dlhé Klčovo. Cieľom bola hať na rieke Topľa.
Malí hasiči
Prázdninová bodka bola hasičšká. Naše deti boli malí hasiči, ich veliteľ bol p. Antuš –
profesionálny hasič z Vranova n. T. Prišiel k nám na veľkom hasičskom aute, nacvičoval
s malými hasičmi hasenie požiarnou hadicou na terč, a prípravu hadíc na hasenie požiaru. Malí
požiarnici si pohli prezrieť aj kabínu hasičského auta.

/E/ Priestorové a materiálno-technické vybavenie
CVČ má sídlo v priestoroch Základnej školy Dlhé Klčovo. Na organizáciu podujatí
a činnosť krúžkov využívame aj priestory Obecného úradu Dlhé Klčovo (kultúrna sála, a iné
miestnosti, ktoré sú majetkom obce).

F/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Centrum voľného času Dlhé Klčovo je zariadenie bez právnej subjektivity. Hospodári
s objemom finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte na kalendárny rok stanoveným
obcou Dlhé Klčovo z podielových daní na kalendárny rok a schváleným obecným
zastupiteľstvom.

Prerokované v pedagogickej rade CVČ dňa 08. 10. 2018
Vyjadrenie pedagogickej rady CVČ:
Pedagogická rada CVČ Dlhé Klčovo odporúča zriaďovateľovi školského zariadenia
schváliť
Správu CVČ Dlhé Klčovo o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2017/2018.

-------------------------------PaedDr. Alica Fecková
riaditeľka CVČ

Prerokované v Rade CVČ dňa 11. 10. 2018
Vyjadrenie Rady CVČ:
Rada CVČ Dlhé Klčovo odporúča zriaďovateľovi školského zariadenia
schváliť
Správu CVČ Dlhé Klčovo o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2017/2018.

---------------------------Mária Kaňská
predseda Rady CVČ

Prerokované zriaďovateľom Centra voľného času dňa.....................................
Stanovisko zriaďovateľa CVČ:
Obec Dlhé Klčovo schvaľuje
Správu CVČ Dlhé Klčovo o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2017/2018.

Za zriaďovateľa
-----------------------------Andrej Kulik
starosta obce

