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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času DÚHA Humenné za školský rok 2014/2015.
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školského zariadenia: Centrum voľného času DÚHA
2. Adresa školského zariadenia: Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
3. telefónne číslo: 057 7722744-5, 7886170
faxové číslo: 057 7886171
4. Internetová adresa: www.duha-cvc.sk
e-mailová adresa: cvche@cvche.edu.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Humenné
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Bc. Jana Blichová

poverená

Funkcie
riaditeľ školského zariadenia (od 16.05.2013)

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015:
Prehľad činnosti Rady školy pri Centre voľného času Dúha v školskom roku 2014/2015
VÝROČNÁ SPRÁVA
Údaje o rade školy:
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času DÚHA bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Andrea Hirková
Mgr.Agáta Sakaliková
Marta Kapková
Silvia Matuščaková
Branislav Bonk
Marián Bessler
Róbert Andrejčák
Ing. Michal Druga
Ing. Alena Židová
MVDr. Ján Ferko
Adela Lipčáková

Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
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Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
rodičov
rodičov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Rada školy pri Centre voľného času Dúha zasadala v šk. roku 2014/2015 jeden krát.

27.októbra 2014 sa členovia Rady Školy vyjadrili k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Centra voľného času Dúha za školský rok 2013/2014, ktorú predniesla poverená riaditeľka Bc. Jana Blichová. K tejto správe nebol podaný žiadny návrh na doplnenie, alebo
zmenu. Na tomto zasadnutí p. riaditeľka CVČ Dúha prítomných oboznámila aj s Plánom práce na
šk.r. 2014/2015.Každý člen Rady školy mal k nahliadnutiu kópiu Plánu práce. Ani tu neboli podané
žiadne návrhy na doplnenia ,alebo zmenu.

Zmeny, ktoré nastali vo výchovno- vzdelávacej činnosti Centra voľného času Dúha
v šk. r. 2014/2015 :
1.2.2015 bola do 6 hodinového pracovného pomeru na dobu neurčitú prijatá pracovníčka (upratovačka) Oľga Lopaťko
1.2.2015 bolo pracovníčke Milade Buchlákovej zmenená 8hodinová pracovná doba na 6 hodinovú
pracovnú dobu.

Výročná správa o činnosti Rady školy za šk. rok 2014/2015 bude zverejnená aj na internetovej
stránke nášho školského zariadenia ( www. duha - cvc. sk ).
V Humennom dňa 31.5.2015

Mgr. Andrea Hirková
predseda RŠ

4

b) Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Oblasť
Esteticko-výchovná

Telesná a športová

14

Prírodovednoenvironmentálna

z toho vedené internými pedagógmi

56

Spoločensko-vedná

Počet záujmových útvarov

Pracovnotechnická

spolu

4

3

3

12

34

0

0

3

7

4

Počet členov záujmových útvarov

1221

57

74

52

232

806

z toho počet do 15 rokov

765

37

40

32

155

501

z toho nad 15 rokov

456

22

32

27

71

304

V minulom školskom roku navštevovalo záujmové útvary v CVČ DÚHA 1221 členov
z Humenného . Pracovali v 56 záujmových útvaroch (zoznam v prílohe č. 1). 250 členov
odovzdalo vzdelávacie poukazy.
Medzi najnavštevovanejšie patril počítačový IKAS, TK Feeling, karate, kick-box, futbal, hokej,
plávanie, tenis, volejbal, zumba, aerobic, box, výtvarno-keramický a ženský futbal.
Oddelenie estetiky časť výtvarno - keramická združuje záujmové útvary, v ktorých majú možnosť
rozvíjať svoj talent, záujem detí predškolského veku, základných škôl, ale aj stredných škôl,
každodenne vo svojom voľnom čase, formou mimoškolskej záujmovej činnosti. Činnosť oddelenia
spočíva v tvorivých stretnutiach zameraných na výtvarnú výchovu, hrnčiarsko – keramické krúžky.
Počas školského roka deti získavajú a prehlbujú svoje znalosti z oblasti , v ktorej najlepšie dokážu
rozvíjať svoju osobnosť a svoj talent vzhľadom k osobným dispozíciám. Práca oddelenia vo svojej
tvorivej činnosti dosahuje profesionálnu úroveň.
Prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej činnosti sa činnosť oddelenia zameriava na výchovu
detí a mládeže k demokracií, humanite, tvorivosti osobnej i kolektívnej, harmónií uznávaniu
formou umeleckého prejavu voči spoločnosti.
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.

TK-Feeling navštevovali vo veku od 5 r. do 18r. s rovnakým záujmom a to záujmom o tanec. Je
rozdelený podľa veku a schopností do 5 skupín so zameraním na rozvoj hudobného cítenia,
tanečných schopností, tvorivosti, vytrvalosti a spoznávanie tanečných žánrov. Aj v tomto šk. r. sa
nové deti prostredníctvom tancov naučili rozoznávať tanečné žánre : tanečné scénky ( Chňapík
maličký krokodíl, Malé boxerky), show choreografie ( Roztlieskávačky na volejbal, Módne
prehliadky na rôzne príležitosti: Zumbu,Deň matiek ), hip-hop, (Indická krása, Len tak, Fontána pre
Zuzanu, Ružové dievčatá, Na koncerte, Škola súmraku, Bláznivé deti, Sprejer Frajer, Vojačky)
a malé choreografie (Girls from street, Vždy budem silná, Sweet lady „K“, Forever and only for...)
Tk- Feeling sa zúčastnil rôznych tanečných súťaží na Slovensku, rôznych vystúpení, workshopov,
na ktorých sa stretával so zaujímavými ľuďmi z tanečnej a hudobnej oblasti.
a) TK- Feeling bol rozdelený do viacerých skupín podľa veku : Feelingáčik, Feeling A, Feeling
B,Feeling 2 a Feeling 3
Tieto tanečné skupiny sa pravidelne 2x týždenne stretávali na tréningoch,
ktoré pozostávali z rozcvičky ( základná, posilňovacie cvičenia, tanečná ), samotného tréningu,
prvkov, neskôr choreografie a relaxačného cvičenia .
b) Pravidelným stretávaním detí v krúžku sa postupne vypestoval nie len vzťah k hudbe, tancu
a tým sa skupiny tanečne upevňovali, ale menili sa aj vzťahy medzi deťmi. Najväčšie zmeny
prebiehali v juniorských skupinách a v Deťoch 2,kde záujem o tanec buď poklesol, alebo naopak
sa zvýšil. Medzi deťmi bolo vidno, kto aký má prístup a záujem o jednotlivé stretnutia. Obrovskú
vytrvalosť a húževnatosť preukázali najmä juniorky v dlhšie trvajúcej skupine, u ktorých sa
postupne vypestovala samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť čo je pre túto vekovú kategóriu
dôležité. V mladších skupinách ako aj v minulom roku začínajú vytŕčať malé talenty: Nina
Spielmanová a Simonka Cenknerová) .Najvýraznejším talentom je Diana Mundíková a Kamila
Bonková.
c) V budúcom šk.r. nastanú menšie zmeny .Skupiny budem rozdeľovať podľa tanečných
schopnosti a u začiatočníkov , hlavne v juniorských skupinách sa budem skôr zameriavať na
posilňovacie cvičenia a cvičenia na hudbu a až po zvládnutí základných vecí budem pristupovať
k tvorbe choreografii, TK Feeling sa zúčastnil rôznych tanečných súťaží na celoslovenských,
krajských a rôznych vystúpení, workshopov, na ktorých sa stretával so zaujímavými ľuďmi
z tanečnej a hudobnej oblasti. Veľmi atraktívnou súťažou bola okresná súťaž Princezná tanca.
Oddelenie telovýchovy a športu - V krúžku karate sa deti a mládež naučili správne dýchať a držať telo,
rôzne techniky rúk a nôh. Zúčastňovali sa súťaží a rôznych podujatí. Tento krúžok navštevujú deti a mládež
a aj ich rodičia sa zapájajú tréningovej jednotky.
Záujmový útvar box členovia krúžku sa zúčastňovali súťaží po celom Slovensku, kde dosahovali
výborné umiestnenia na popredných miestach. Záujmový útvar plávanie je veľmi populárny
v našom mieste svojimi výsledkami priťahuje deti a mládež, zúčastňujú sa Slovenských aj
medzinárodných pretekov.
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c) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

zamestnanci CVČ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
- ostatní

Počet
9
3
3
0
0
6
0
0
2
4

c 1) Zoznam vychovávateľov a ich oblasť záujmovej činnosti
Meno a priezvisko
Bc. Jana Blichová
Mgr. Andrea Hirková
Mgr. Agáta Sakaliková

Oblasť záujmovej činnosti
poverená riaditeľka oddelenie T V a Š
esteticko-tanečná oblasť
esteticko-výchovná oblasť
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2) Externí vedúci záujmových útvarov
priezvisko
Verbová
Chripaková
Senková
Chripaková
Šľachtová
Gavroň
Hirková
Chalčák
Cukrovaný
Tokoš
Futrikanič
Nemec
Koscelník
Koscelníková
Contosová
Budiová
Guľko
Csontosová
Polák
Feigl
Opiela
Štafura
Bochyn
Mikula
Blichová
Mruk
Sakaliková
Ocilka
Babinčák
Hromňaková
Pencák
Tomahogh
Kirschner
Horvátová
Feduš
Hricaková
Vlkolinský
Šalata
Kudzej
Guľko
Slaninková
Čalfová

meno
Oľga
Nikoleta
Ivana
Nikoleta
Beáta
Vojtech
Andrea
Ondrej
Dušan
Peter
Ján
Ľudovít
Norbert
Diana
Danka
Lenka
Marián
Danka
Martin
Marián
Ján
Jozef
Alexander
Vladimír
Jana
Martin
Agáta
Marián
Rastislav
Veronika
Ján
Marián
Zoltán
Kristína
Marián
Ladislava
Richard
Dávid
Eužen
Marián
Andrea
Lenka

názov ZÚ
Aerobic
Zumba 1
Zumba 2
Zumba pre MŠ
Kalanetika
Letecký modelár
Feeling 1 - 5
Taekwondo
Tenis 1
Tenis 2
Box
Jóga
Rybársky
Výtvarný krúžok
Počitáčový
Mlí tanečníci
Turistický
Esteticko pohybový
Futbal 1
Futbal 2
Futbal 3
Futbal 4
Futbal 5
Futbal 6
Karate 1- 3
Capoeira
Výtvarno – keramický 1-2
Ikas - počítačov
Kick - box
Mažoretky
Plávanie 1
Plávanie 2
Plávanie 3
Spoločenské tance
Športové hry
Volejbal st. žiačky
Volejbal kadeti
Volejbal dorastenci
Kadetky
Rybársky 2
Tvorilkovia
Brušné tance
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priezvisko
Pandoš
Burič
Mižák
Ferencová
Kudráčová
Kovaľová

meno
Peter
Mark
Peter
Ľudmila
Zlatica
Ivana

názov ZÚ
Tai.chi
Basketbal
Hokej
Šikovné ruky Podskalka
Divadelno – tanečný Podskalka
Počítačový Podskalka

c 2) Odbornosť vedenia záujmových útvarov v školskom roku 2014/2015
V období september 2014 – jún 2015 prebiehala činnosť pod vedením 3–och kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov CVČ Dúha v Humennom a 47 externistov.
Vedúci pri práci v ZÚ dohliadali a usmerňovali činnosť detí a mládeže pri organizovaní voľného času tak, aby
činnosť nemala pasívny charakter, ale aby a rozvíjali spoločensky prospešné aktivity.
d) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) :

Príležitostná záujmová činnosť:
Prebiehala vo forme jednorazových akcii, ktoré boli pripravované pre deti, mládež a dospelých
regiónu Humenné. Hlavným cieľom príležitostnej činnosti bolo zapojiť do činnosti CVČ aj tie deti
a mládež z okolia, ktoré sa nestretávajú pravidelne a nepracujú v záujmových útvaroch.
Týmto spôsobom si deti a mládež vytvárali kladný vzťah k CVČ.
Všetky tieto akcie boli organizované na báze dobrovoľnosti a boli to akcie z oblasti kultúry, umenia,
prírodovedy a ekológie, techniky, športu, turistiky a spoločenských vied.
Prezentovali sa na nich súbory, krúžky a kluby s výsledkami svojej práce, čo prispelo k propagácii CVČ DÚHA
a zároveň to bolo pre našich členov motiváciou k ďalšej činnosti.

Táto činnosť prebiehala v pracovných dňoch, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja
s prihliadnutím na pamätné dni a sviatky.
Vedomostné a športové súťaže prebiehali podľa termínovníka jednotlivých kôl predmetových
olympiád a postupových súťaží.

Oddelenie estetiky výtvarná časť zabezpečovalo v šk. roku 2014 / 2015 predmetové olympiády, za ktoré
po organizačnej stránke zodpovedá Mgr. Agáta Sakaliková. Počas roka sa zúčastňovali na prehliadkach ,
výstavách spojené s vernisážou výtvarných prác. Organizovali doplnkové podujatia pre deti z krúžku.
Počas školského roka deti získavajú a prehlbujú svoje znalosti z oblasti , v ktorej najlepšie dokážu rozvíjať
svoju osobnosť a svoj talent vzhľadom k osobným dispozíciám.
Oddelenie zorganizovalo spolu 26 podujatí na ktorých sa zúčastnilo 1518 deti , mládeže a dospelých.
Oddelenie estetika časť tanečná sa zúčastňovali rôznych vystúpeniach ktoré organizovalo mesto
Humenné a súťaží v rámci Slovenska, kde sme získali 4x 2.miesto, 2x3.miesto 1x 1miesto.Organizovalo akcie
pre ZŠ, ako sú Miss Valentínka, Miss Fashion Maniac.
Na tomto oddelení sa zúčastnilo spolu 1061 detí a mládeže s toho 8 dní cez sobotu a 2 dni nedeľu.
Oddelenie telovýchova a športu organizovalo školské športové olympiády, pre ZŠ a SŠ. Zúčastňovali sme sa
vystúpeniach, ktoré organizovalo mesto Humenné, veľmi pekným podujatím bol maratón v zumbe a troj
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dňový seminár s majstrom v tai – chi p. Václavom Liškom. V mesiaci jún sa zorganizovala charitatívna akcia
pre MŠ Tyršova cvičenie zumby. Letné sústredenie karatistov na relax a oddych na Domaši v oblasti Dobrá.
Všetky športové krúžky sa zúčastňovali súťaží počas celého školského roka.
Celkovo sa uskutočnilo 58 podujatí s toho 3 cez sobotu a 2 nedeľu, na ktorých sa zúčastnilo 3350 detí
a mládeže.
Hodnotenom období CVČ zorganizovalo 102 podujatí (z toho 12 v sobotu a nedeľu), na ktorých sa
zúčastnilo 5895 mladých, z toho 4905 do 15 rokov.

Údaje o aktivitách organizovaných školou
Pamätné dni mesta Humenné
Vystúpenie detský domov
Stretnutie s Poliakmi
Keramická tvorivá dielňa pre MŠ
Požiarna súťaž
Tvorivá keramická dielňa pre MŠ
Európske dni GAGLS vystúpenie
Vystúpenie GAGLA
Celoslovenská súťaž Košice
Tvorivá keramická dielňa pre MŠ
Keramická dielňa
Zumba party
Keramická dielňa pre MŠ
Vedomostná súťaž Hrnček medu
Stolný tenis chlapci SŠ
Vianočná keramická tvorba pre MŠ
Beseda so športovcami
Stolný tenis SŚ
Výtvarná súťaž Hrnček medu
Stolný tenis dievčatá SŠ
Keramická tvorba pre MŠ
Keramická tvorba pre MŠ
Tvorivá keramika pre MŠ
Stolný tenis chlapci ZŠ
Stolný tenis dievčatá ZŠ
Vystúpenie na vianočnej besiedke
Tvorivá keramická dielňa pre MŠ
Tvorivá keramika pre MŠ
Stolný tenis chlapci ZŠ
Stolný tenis dievčatá ZŠ
Tvorivá dielňa MŠ
Futbalový turnaj
Vstúpenie futbalista roka
Podujatie pre MŠ tvorivá keramika
Karneval
Keramika tvorivá dielňa MŠ
Miss Valentínka

Dátum
5.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
6.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
3.11.2014
7.11.2014
8.11.2014
12.11.2014
14.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
26.11.2014
1.12.2014
9.12.2014
10.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
12.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
8.02.2015
8.02.2015
9.02.2015
14.02.2015
16.02.2015
18.02.2015
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záujmová oblasť
Estetika
TV a Š
TV a Ś
Estetika
TV a Š
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
TV a Ś
Estetika
Estetika
TV a Š
Estetika
TV a Š
TV a Š
Estetika
TV a Ś
Estetika
Estetika
Estetika
TV a Ś
TV a Ś
Estetika
Estetika
Estetika
TV a Ś
TV a Ś
Estetika
TV a Ś
Estetika
Estetika
TV a Š
Estetika
Estetika

Zodpovedný/á
Mgr. Hirková A.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Hirková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Mgr. Hirková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Mgr.Hirková A.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Hirková A.
Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Skaliková A.
Mgr. Hirková A.

Údaje o aktivitách organizovaných školou
Štrúdľový prázdninový tréning
Keramika tvorivá dielňa
Zasadnutie poroty Európa v škole
Celoslovenská tanečná súťaž
Slávnostné vyhodnotenie Európy v škole
Skúšky v karate
Vodná nádrž Starina
Regionálne kolo vo futbale
Miss Fashion maniacs
Majstrovstvá kraja v karate
Tvorivá keramika
Keramická dielňa pre MŠ
Celoslovenská súťaž Trebišov dance
Vystúpenie pre fontáne na MDD
Cevecečkárský deň
Seminár p.Liškom Taichi
Maľovanie športová tématika
Vystúpenie pre DSS- Prešovský kraj
Celoslovenska tanečná súťaž Predeta
Deň matiek v MŠ

Dátum
24.02.2015
2.03.2015
3-4-3.2015
8.03.2015
13.03.2015
01.04.2015
15.04.2015
21.04.2015
24.04.2015
25.04.2015
28.04.2015
04.05.2015
29.05.2015
01.06.2015
01.06.2015
2-5.06.2015
3-6.06.2015
18.06.2015
14.05.2015
07.05.2015

záujmová oblasť
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
TV a Ś
TV a Š
TV aŚ
Estetika
TV a Š
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
Estetika
TV a Š
TV a Ś
Estetika
Estetika
Estetika

Zodpovedný/á
Mgr. Hirková A.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. Sakaliová A.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Sakaliková A.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Mgr. Hirková A.
Bc. Blichová J.
Mgr. Sakaliková A.
Mgr. SakalikováA.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Hirková A.
Bc. Blichová J.
Bc. Blichová J.
Mgr.Hirková A.
Mgr. Hirková A.
Mgr. Hirková A.

e 1) Organizovanie okresných kôl predmetových a športových olympiád
CVČ bolo v hodnotenom období na základe poverenia Obvodným školským úradom v Prešove
organizátorom obvodných kôl všetkých predmetových a športových súťaži a olympiád. Boli zorganizované
na veľmi dobrej organizačnej i odbornej úrovni. Po odbornej stránke spolupracovali na príprave a realizácii
súťaží učitelia – odborníci z praxe: RNDr. Jana Balážová (matematika), RNDr. Miroslav Typčuk (chémia),
Mgr. Mária Zástěrová (geografia), Mgr. Agnesa Grecová (slovenský jazyk), Mgr. Pavol Bernický (fyzika), Mgr.
Michal Semanco (biológia), Mgr. Jana Kubaliaková (anglický jazyk), PaedDr. Iveta Dubecká (nemecký jazyk),
Mgr. Zuzana Balogová (dejepis), Ing. Mária Taňkošová (technická olympiáda). Súťaž Šaliansky Maťko
v prednese slovenskej povesti bola organizovaná v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej
v Humennom, ktoré s nami spolupracovalo i pri organizácii súťaže Slávik Slovenska. V športový olympiádach
predsedom Mgr. Mikuláš Vatľak a Bc. Jana Blichová ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní súťaže.

Názov súťaže, olympiády
Technická olympiáda
Olympiáda v slovenskom jazyku
Olympiáda v anglickom jazyku
Šaliansky Maťko
Matematická olympiáda Z5, Z9
Dejepisná olympiáda C, D, E, F
Geografická olympiáda E, F, G, H, I
Európa v škole
Chemická olympiáda
Pytagoriáda P3, P4, P5
Pytagoriáda P6, P7, P8
Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8
Biologická olympiáda E

Termín uskutočnenia
3.12.2014
10.12.2014
14.1.2015
28.1.2015
21.1.2015
12.2.2015
5.2.2015
13.3.2015
25.3.2015
16.3.2015
17.3.2015
8.4.2015
9.4.2015
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Názov súťaže, olympiády
Slávik Slovenska

Termín uskutočnenia
7.5.2015

e 2) Organizovanie športových súťaží
Názov súťaže
Cezpoľný beh
Bedminton ZŠ
Floorbal chlapci SŠ
Floorbal dievčatá SŠ
Okresné kolo v stolnom tenise chlapci SŠ
Okresné kolo v stolnom tenise dievčatá SŠ
Okresné kolo v st. tenise chlapci ZŠ
Okresné kolo v st. tenise dievčat ZŠ
Okresné kolo basketbal chlapci SŠ
Okresné kolo v basketbale žiačky ZŠ
Okresné kolo v basketbale žiačky SŠ
Okresné kolo v basketbale žiaci ZŠ
Okresné kolo vo volejbale žiaci SŠ
Okresné kolo vo volejbale žiačky SŠ
Okresné kolo futbal SŠ
Okresné kolo vo vybíjanej
Okresné kolo florbal st. žiaci
Okresné kolo florbal st. žiačky
Okresné kolo volejbal žiaci ZŠ
Okresné kolo vo volejbale žiačky ZŠ
Hádzaná žiačky ZŠ
Hádzaná žiaci ZŠ
Vybíjaná
McD Cup futbal
Malý futbal ml. žiačky
Malý futbal ml. žiaci
Atletika SŠ
Malý futbal st. žiaci
Malý futbal ml. žiaci
Malý futbal st. žiačky
Atletika žiaci ZŠ
Atletika žiačky ZŠ

Termín uskutočnenia
2.10.2014
7.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
9.12.2014
10.12.2014
24.3.2015
17.2.2015
23.3.2015
20.2.2015
31.3.2015
1.4.2015
10.4.2015
9.4.2015
10.4.2015
11.4.2015
18.432015
17.3.2015
16.4.2015
17.4.2015
24.4.2015
28.4.2015
13.5.2015
12.5.2015
22.4.2015
30.4.2015
19.5.2015
29.5.2015
25.5.2015
26.5.2015
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f) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
CVČ DÚHA sídli vo vlastnej účelovej trojposchodovej budove, ktorá poskytuje výborné priestorové
podmienky pre uskutočňovanie pravidelnej, príležitostnej i spontánnej záujmovej činnosti. Materiálne
vybavenie je na veľmi dobrej úrovne: špecializovaná počítačová miestnosť s 12 počítačmi slúži počítačovým
krúžkom, Internetovému klubu. V modelárskej dielni pracujú krúžky leteckého, raketového a plastikového
modelárstva. Výtvarná dielňa je vybavená grafickým lisom, vypaľovanou pecou a hrnčiarskym kruhom.
Tanečné krúžky pracujú v troch tanečných sálach vybavených audiotechnikou, pričom v dvoch sa
nachádzajú zrkadlá. K dispozícii sú dva baletizoly. Ostatné priestory sú viacúčelové a využívajú sa na ostatné
druhy záujmovej činnosti. Okrem priestorov CVČ časť klubu karate cvičila v Mestskej športovej hale,
hokejisti trénovali na zimnom štadióne, futbalisti striedavo v telocvični futbalového oddielu a na ihrisku pri
mlyne, volejbalistky na SOŠ Technickej, plavci v Mestskej plavárni a členky ZÚ ženský futbal v telocvični na
ZŠ Laborecká a na ihrisku pri mlyne.

g) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m).
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení sú obsahom Správy o hospodárení za kalendárny rok 2013,
ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto správy.

ch) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň
výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o).
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Kvalifikovaní,
odborne
zdatní
a skúsení
pedagógovia
 Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa vzdelávať
 Vysoká odbornosť externých vedúcich ZÚ
 Zodpovední
a
dôkladní
nepedagogickí
zamestnanci
 Veľmi dobré materiálno-technické zabezpečenie
a vybavenie
 Výborné priestorové podmienky na záujmovú
činnosť
 Záujem detí a mládeže o ponuku ZČ
 Organizovanie zaujímavých podujatí
 Po uskutočnených personálnych zmenách
pozitívna klíma
 Vysoká úroveň umeleckých súborov a športových
klubov
 Spolupráca s rodičmi a radou školského zariadenia
 Klub mladých – priestor pre spontánnu záujmovú
činnosť
 Rozvoj spolupráce s dobrovoľníkmi
 Tradícia CVČ
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 Nepokrytá oblasť prírodovedy a turistiky
 Väčšina pedagógov nedostatočne ovláda
cudzie jazyky
 Nedostatočné
finančné
zabezpečenie
vzhľadom k počtu žiakov v CVČ
 Problém sociálnej skladby účastníkov
spontánnej ZČ
 Nedostatočné zapájanie sa do tvorby
projektov v rôznych grantových schémach
 Medzinárodná spolupráca CVČ

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

 Možnosti dané zákonom o podpore práce
s mládežou
 Možnosti akreditácie záujmového vzdelávania
 Možnosť zapojenia sa do výziev MŠ SR, VUC,
mesta a iných organizácií
 Nové informácie získané ďalším vzdelávaním
pedagógov
 Možnosť výmeny pedagogických skúseností
s inými CVČ
 Nové oblasti záujmovej činnosti, najmä turistika,
prírodoveda a environmentálna výchova

 Nová právna úprava financovanie CVČ
 Nedostatočné priestorové podmienky pre
športovú záujmovú činnosť
 Energetická náročnosť budovy
 Nedostatočné
finančné
zabezpečenie
a spoločenské ocenenie práce CVČ
 Úbytok klientov vplyvom zhoršovania
ekonomickej situácie obyvateľov
 Znižovanie záujmu klientov o ponúkané voľno
časové aktivity

II. Ďalšie informácie o škole:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody 48, Humenné (ďalej len „CVČ“) je školské zariadenie, ktoré
je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež humenského okresu v
ich voľnom čase. Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú
a športovú činnosti pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
Dôraz kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže
pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov. CVČ poskytuje v plnom rozsahu možnosti
sebarealizácie detí a mládeže cestou uspokojovania ich nárokov na oddych, relaxáciu, zábavu a rozvoj
záujmov v oblasti techniky, kultúry a umenia, spoločenskej výchovy a zábavy, jazykového vzdelávania,
športu, pohybových aktivít, turistiky a rekreačnej činnosti. Ťažiskom aktivít sú záujmové útvary v estetickovýchovnej a športovej oblasti. Tieto kolektívy reprezentujú CVČ i mesto Humenné na rôznych súťažných
i nesúťažných podujatiach na Slovensku i v zahraničí, kde dosahujú pekné úspechy. Zvlášť perspektívna sa
javí spolupráca so športovými klubmi pri rozvoji činnosti ich žiackych a mládežníckych družstiev.
Zriaďovateľom CVČ je mesto Humenné. Zriaďovacia listina CVČ bola vydaná Mestským úradom v
Humennom dňa 1.7.2002. CVČ vykonáva svoju činnosť na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. CVČ pokrýva
svojou činnosťou tieto oblasti záujmovej činnosti:
a)
b)

Esteticko-výchovná oblasť
Telesná a športová oblasť.

Činnosť CVČ sa uskutočňuje formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej činnosti. Pod pravidelnou
záujmovou činnosťou rozumieme prácu záujmových útvarov (krúžkov, klubov a súborov), ktorá sa
pravidelne opakuje počas celého školského roka. Tvorí základ činnosti CVČ. V rámci príležitostnej záujmovej
činnosti je CVČ organizátorom jednorazových a cyklických podujatí pre deti, mládež i širokú verejnosť.
Spontánna záujmová činnosť je modernou formou práce s mladými ľuďmi, ktorým sa poskytne priestor na
realizáciu záujmov a oddych a neurčuje sa náplň činnosti – mladí si ju tvoria sami.
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b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Letná činnosť
Počas hlavných prázdnin zorganizovalo CVČ 2 turnusy mestského tábora. Počas tábora mali možnosť jeho
účastníci pravidelne navštevovať mestské kúpalisko, využívať priestory CVČ na rôzne hry a na prednášky
o prvej pomoci spojene s názornou ukážkou a absolvovať výlety do okolia, za relaxom a kúpaním na Sninské
rabníky, Termálpark Zemplínska Šírava, ZOO v Stropkove. Každý deň boli pre deti pripravené indície
a v piatok deti hľadali poklad. Boli pripravené aj tvorivé dielne, kde si deti vyskúšali prácu s hlinou. Do
tábora sa zakúpili pre každé dieťa šiltovky a sladké odmeny. Okrem toho bol uskutočnený letný tábor
karatistov na Domaši-oblasť -Dobra. Celkovo sa letných táborov zúčastnilo 85 detí, z toho 37 členov
záujmových útvarov.

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)
Spolupráca s rodičmi, ktorí sú zastúpení Rodičovským združením pri CVČ je dlhodobá. Má pre obidve strany
veľký prínos. Rodičovské združenie poskytuje CVČ finančnú pomoc či už priamo financovaním aktivít zo
svojich prostriedkov alebo zapájaním sa do grantových schém, ktoré sú určené len mimovládnym
organizáciám. V spolupráci s rodičmi bol zorganizovaný Cevecečkársky deň detí. RZ je členom Slovenskej
rady rodičovských združení. Naša spolupráca mala za úlohu plnenie základných cieľov tejto organizácie :
o partnerstvo rodičov, pedagógov a detí a mládeže v CVČ,
o dať hlas rodičom v rozvoji výchovno-vzdelávacej aktivity CVČ
o zabezpečiť ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
o ochrana záujmov rodičov týchto detí vyplývajúcich z prvoradej zodpovednosti za výchovu
a vzdelávanie detí,
o ochrana pedagógov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu.
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
CVČ je súčasťou širokého spektra verejných, štátnych i neštátnych subjektov, ktoré realizujú výchovu a
vzdelávanie vo voľnom čase detí a mládeže a v záujme ktorých je aktívnu spoluprácu všetkých subjektov,
ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času v meste a regióne. Cieľom je vytvoriť spoločné postupy,
deľbu práce, kooperáciu a koordináciu v meste a regióne v záujme účinného napĺňania lokálnej i regionálnej
politiky voči mladej generácii.
V oblasti športu spolupracovalo CVČ s Telovýchovnou jednotou SLÁVIA CVČ, Box klubom CVČ, Hokejovým
klubom mesta, futbalovým klubom Futura, Plaveckým klubom , Volejbalovým klubom Chemes, klubom
ženského futbalu ŠK ŠTICH, Slovenskou asociáciou športu na školách, Slovenským zväzom telesnej kultúry,
Správou rekreačných a športových zariadení.
V oblasti kultúrno-osvetovej činnosti sme spolupracovali s Vihorlatským osvetovým strediskom, Maticou
slovenskou, Rusínskou obrodou na Slovensku, Mestským kultúrnym strediskom, , Východoslovenskou ligou
tanca, Základnou umeleckou školou, Špeciálnou základnou školou, Združením na pomoc mentálne
postihnutým KRTKOVČATÁ a Slovenským červeným krížom. Združenie Sclerósis Multiplex.ZŠ Podskalka,
Spolupráca CVČ s občianskymi združeniami detí a mládeže, záujmovými zväzmi a združeniami,
informačnými centrami mladých, školami, školskými zariadeniami, športovými a kultúrnymi zariadeniami
a metodickými pracoviskami je založená na princípoch rovnocenného partnerstva. Ťažisko spolupráce
spočíva vo vzájomnej výmene programov, v spoločných projektoch, v spoločnom organizovaní veľkých a
náročných podujatí, v získavaní a výmene kvalifikovaných vedúcich špecializovaných útvarov, odborných
poradcov, lektorov a spolupracovníkov, príprave vedúcich a ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou, a vo
vzájomnom informovaní o ponuke zaujímavých podujatí jednotlivých spolupracujúcich subjektov.
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Jeden z možných doplnkových finančných zdrojov pre činnosť centra predstavuje spolupráca s nadáciami,
fondmi a rôznymi inštitúciami, ktoré môžu poskytnúť finančnú, materiálnu i inú podporu, osobitne
v oblastiach vzdelávania, environmentálnej výchovy, starostlivosti o deti a mládež so špeciálnymi
potrebami, národnostné menšiny a etnické skupiny.
Účelná a odporúčaná pre centrum je spolupráca s Iuventou, organizáciou Ministerstva školstva SR, ktorá
zhromažďuje a spracováva informácie o činnosti rôznych subjektov, aktívnych v oblasti práce s deťmi a
mládežou v Slovenskej republike a v zahraničí, zabezpečuje rozvoj práce s deťmi a mládežou formou
výskumných a vzdelávacích aktivít a podporuje mobilitu detí a mládeže a prácu s deťmi a mládežou na
medzinárodnej úrovni.

Táto správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 13. októbra 2015 a v rade školského zariadenia
dňa 22.10.2015.
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