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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plánu práce školského zariadenia na školský rok 2018/2019.
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení.
5. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ DÚHA Humenné.
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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času DÚHA Humenné za školský rok 2018/2019.
Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
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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.duhacvc.sk, e-mailová adresa: cvche@cvche.edu.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Humenné
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Ing. Marián Balko

Funkcie
riaditeľ školského zariadenia (od 28.05.2019)

RADA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI CENTRE VOĽNÉHO ČASU DÚHA HUMENNÉ
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
SPRÁVA RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
pri Centre voľného času Dúha Humenné.
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času bola zriadená v zmysle § 24 ods.3 zákona 596/
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Činnosť rady školského zariadenia za školský rok 2018 / 2019
Na zasadnutiach Rady školského zariadenia boli jej členovia oboznámení s výsledkami výchovnovzdelávacieho procesu, s plnením úloh a so Správou výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach, s hospodárením a finančným zabezpečením školského zariadenia,
s plánom práce školského zariadenia na školský rok 2018/2019 a s dianím v Centre voľného času
Dúha. Rada školského zariadenia v školskom roku 2018/2019 na zasadnutiach sa vyjadrovala
a presadzovala záujmy verejné, detí a rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
a riešila aktuálne otázky týkajúce sa Centra voľného času Dúha.
Zmeny, ktoré nastali v Rade školy pri CVČ Dúha Humenné:
Dňa 30. januára 2019 boli odvolaní :
Ing. Radovan Chovanec
Mgr. Peter Mižák
Štefánia Dančíková

za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa

Delegovaní dňom 31. januára 2019 :
Ing. Alena Židová
Mgr. Helena Ufnárová

za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
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Dňa 20. mája 2019 bolo zasadnutie rady školy zvolané za účelom volieb riaditeľa CVČ Dúha
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Humenné. Do tejto funkcie bol zvolený Ing. Marián Balko.
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Členovia rady školského zariadenia pri CVČ Dúha Humenné
Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený / delegovaný/ za

Mgr. Agáta Sakaliková

predseda

pedagogických zamestnancov

Jana Kaňuková

člen

nepedagogických zamestnancov

Silvia Matuščáková

člen

zástupca rodičov

Ing. Alena Židová

člen

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Helena Ufnárová

člen

zástupca zriaďovateľa

Výročná správa o činnosti Rady školy za šk.rok 2018/2019 bude zverejnená aj na internetovej
stránke nášho školského zariadenia ( www.duhacvc.sk ).

V Humennom dňa 14.10.2019
Mgr.Agáta Sakaliková
predseda RŠ
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Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2018/2019 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Oblasť

z toho počet do 15 rokov
z toho nad 15 rokov

1329
767
562

Telesná
a športová

Počet členov záujmových útvarov

6

Estetickovýchovná

z toho vedené internými pedagógmi

53

Prírodovednoenvironmentálna

Počet záujmových útvarov

Spoločenskovedná

Pracovnotechnická

Spolu

8

3

2

8

32

0

0

0

4

2

231
149
82

54
17
37

27
12
15

198
121
77

819
468
351

V minulom školskom roku navštevovalo záujmové útvary v CVČ DÚHA1329 členov
z Humenného .Pracovali v53záujmových útvaroch

254 členov odovzdalo vzdelávacie

poukazy.
Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§2 ods.1 pís. 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

Zoznam vychovávateľov a ich oblasť záujmovej činnosti
Meno a priezvisko
Bc. Jana Blichová
Mgr. Agáta Sakaliková

Oblasť záujmovej činnosti
oddelenie T V a Š
esteticko-výchovná oblasť
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Odbornosť vedenia záujmových útvarov v školskom roku 2018/2019
\*A
rabi
V období september 2018 – jún 2019 prebiehala činnosť pod vedením troch kvalifikovaných
c9
pedagogických zamestnancov CVČ Dúha v Humennom a 44 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.
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. V CVČ DÚHA prebiehajú divadelné predstavenia pre
MŠ, ZŠ a SŠ.
Záujmová oblasť
Medzi najnavštevovanejšie záujmové útvary v šk. roku 2018/2019sa zaradili tanečný Enjoy, karate,
futbal, hokej, plávanie, tenis, volejbal, zumba, aerobic, box, výtvarno-keramický , ženský
futbal, letecký modelár, capoeira, tekwondo, kalanetika.
Počas školského roka 2018 /2019 na oddelení TV a Š pracovalo 31 ZÚ z toho :
2 ZÚ interná pracovníčka pre ZŠ a mládež,29 ZÚ externí pracovníci
Pravidelná záujmová činnosť
ZÚ KARATE 1-5 skupín pre detí a mládež.
Vedúci ZÚ: Bc. Jana Blichová, Ing. Michal Mihalík
ZÚ karate sa začal účasťou na novú súťažnú sezónu a v spolupráci s rodičmi prebiehala príprava na
3. kolo Východoslovenskej únie karate, ktorá sa konala 02.03.2019 v mestskej Športovej hale
v Snine.
Do jednotlivých skupín chodili deti a mládež vo veku od 5 do 30 rokov.
Mladí karatisti sa naučili čo je to etika v bojovom umení, ktorú prísne museli dodržiavať. Učili sa
bloky, údery, kopy. Tieto techniky sa využívali v cvičení kata a kumite. Prechádzali sme aj prvky
sebaobrany s palicou, to cvičenie sa páčilo najme tým menším cvičencom. Jedenkrát do roka
absolvovali skúšky technickej vyspelosti za prítomnosti rodičov. Rozvíjali si ohybnosť, pružnosť,
obratnosť. To čo sa na krúžku naučili ukazovali na súťažiach a rôznych akciách na školách.
Tréningy absolvujú v budove CVČ Dúha a v mestskej športovej hale, ZŠ Kudlovskej.
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PA
Dňa 31.03.2019 prebiehala 4. žiacka liga Východoslovenskej únie karate a iných bojových umení
GE
/VUKABU/ a Tatranskej únie karate /TAUK/ v Kežmarskej športovej hale, na ktorej sa úspešne
\*A
zúčastnilo 7 pretekárov, ktorí súťažili vo viacerých kategóriách, kde najmladší z tímu Denis Roman
rabi
a Lea Lattová, sa umiestnili na 3. mieste.
c9
Na majstrovstvách Východoslovenskej únie karate a iných bojových umení v kategórií5 ročných
detí získal titul majstra VUKABU v Agility Denis Roman, z dievčat obsadila 3. miesto Tamara
Lattová. V disciplíne športový zápas získal 3. miesto žiak Leonard Hrabovčak.
ZÚ PLÁVANIE
Vedúci ZÚ: Ing. Ján Pencák, Ing. Marián Tomahog
Počas celého roka sa žiaci zúčastňovali súťaží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a to na
sústredení v Chorvátsku , v meste Šibenik.
Na pretekoch o slovenský pohár získal Oliver Verba 2 zlaté medaily v plávaní na 100 m a 200 m.
V jesennom kole vyhrala Zuzana Pavlíková zlatú medailu v plávaní na 1500 m, Oliver Verba zlatú
medailu v plávaní na 400 m a 800 m, Michal Pandoš zlatú medailu v plávaní na 800 m VS a Martin
Ján Vaceľ na 1500 m VS.
Jesenné preteky sa uskutočnili v Humennom a Poprade a to v súťaží o pohár olympijských nádejí,
kde zlato získal Dominik Luksaj v plávaní na 50 m a 100 m. Na pretekoch v Poľsku vybojoval
Denis Brezniak streborné umiestnenie v plávaní na 400 m. Z majstrovstiev Slovenska mladších
a starších žiakov získali medaily Noemi Daňová, Samuel Lichman, Kristián Gabrík, Šimon Račko,
Filip Ruksaj, Oliver Sabadoš.
ZÚ FUTBAL
Vedúci ZÚ :U8 – Alexander Bochyn, U9 – Mgr. Martin Polák, U13 – Jozef Valkučák, U15 –
Vladimír Voroňak, U19 – Ing. Ján Opiela, U 10 –Mgr. Vladimír Mandula, brankársky – Mgr.
Marcel Vasilenko.
Zúčastňovali sa počas celého šk. roku 2018/2019 na Majstrovských stretnutí, kde hrali v mestách
ako sú: Stropkov, Trebišov, Vranov n/T, Snina, Bardejov, SNV, Michalovce, Svidník, Raslavice,
Prešov, Košice, Svit, Giraltovce, Poprad. Futbalisti trávili víkendy na štadiónoch, kde spoznali
nových kamarátov, porovnávali si svoje výkony.
Záujmové útvary pre deti a mládež do 30 rokov

P.č. Názov záujmového útvaru

Počet Vedúci ZÚ
členov

Interný
Externý

1.

Futbal U -15

25

Mgr. Vladimír Voroňak

E

2.

Futbal U 10

25

Mgr. Vladimír Mandula

E

3.

Futbal U-8

30

Alexander Bochyn

E

4.

Futbal 19

20

Mgr. Ján Opiela

E

5.

Futbal- U-13

30

Jozef Valkučák

E

7

6.

Futbal U-9

30

Mgr. Martin Polák

E

7.

Volejbal kadety

17

Mgr. Ľubor Selecký

E

8.

Volejbal st.žiačky

20

PaedDr.Eugen Kudzej

E

9.

Tai-chi

27

Peter Pandoš

E

10.

Hokej

20

Maroš Holubek

E

11.

Aerobic

35

Oľga Verbová

E

12.

Capoeira

25

Mgr.Tomáš Savkanič

E

13.

Taekwondo

25

Ing. Ondrej Chalčák

E

14.

Mladí skauti

17

Jozef Lenarčič

E

15.

Zumba

30

Nikoleta Chripáková

E

16.

Futbal brankársky

25

Mgr. Marcel Vasilenko

E

17.

Kalanetika

35

Beáta Šľachtová

E

18.

Karate 1

25

Ing. Michal Mihalík

I

19.

Karate 2

40

Bc. Jana Blichová

I

20.

Basketbal

20

Marek Burič

E

21.

Box

25

Jozef Miko

E

22.

Ženský futbal

20

Alexander Bochyn

E

23.

Futbal – U -15

20

Mgr. Vladimír Mandula

E

24.

Shibashi

15

Bc. Jana Blichová

I

25.

Plávanie 1

30

Ing. Ján Pencák

E

26.

Plávanie 2

27

Ing. Marián Tomahogh

E

27.

Tenis 1

50

Marcel Matta

E

28.

Tenis 2

45

Peter Tokoš

E

29.

Jóga

25

Ľudovít Nemec

E

30.

Aikido

30

Vladimír Hrabík

E

31.

Zumba pre deti

25

Nikola Chripáková

E

Príležitostná záujmová činnosť
Oddelenie telovýchovy a šport.
Na oddelení telovýchovy a športu prebiehalo 57 podujatí pre deti a mládež.
Zapojilo sa 3659 detí a 2192 mládeže. Podujatia počas sobote a nedele spolu 10.
Spolu oddelenie na týchto podujatiach navštívilo 5851 detí a mládeže.
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Všetky športové aktivity mali pozitívny ohlas u detí a mládeži. Plánujeme sa na nich zúčastňovať aj
GE
v budúcom školskom roku.
\*A
rabi
V školskom roku 2018/2019 sa organizovala školská športová olympiáda
c9
pre základné a stredné školy v Humennom, súťaže prebiehali v basketbale, volejbale, hádzaná,
stolný tenis, vybíjaná, malý futbal pre chlapcov krajské kolo vo vybíjanej, regionálne kolo vo
florbale chlapcov SŠ, regionálne kolo vo futbale chlapci SŠ, atletika pre SŠ a ZŠ, futbal pre SŠ,
florbal pre žiačky a žiakov ZŠ a SŠ, cezpoľný beh, futsal pre žiakov SŠ, bedmintón pre žiačky
a žiaci ZŠ, vianočná a hallowenská zumba, silvestrovský beh.
Sústredenie pre členov karate sa uskutočnilo cez letné prázdniny v priestoroch CVČ Dúha
Podujatie
Súťaž v behu
Súťaž v plávaní
Súťaž v plávaní
Stolný tenis chlapciSŠ 1.sk.
Stolný tenis chlapci SŠ 2 sk.
Súťaž v plávaní 1. deň
Súťaž v plávaní 2. deň
Okresné kolo v cezpoľnom behu
Okresné kolo st. tenis žiačky ŠS
Stolný tenis chlapci ZŠ 1 sk.
Stolný tenis dievčatá ZŠ 1sk.
Stolný tenis dievčatá ZŠ 2sk.
Zumba Helloween
Stolný tenis chlapci ZŠ 2 sk.
Okresné kolo futbal SŠ
Okresné kolo st. tenis žiaci SŠ
Okresné kolo st. tenis žiačky ZŠ
Okresné kolo st. tenis žiaci ZŠ
Halový futbalový turnaj žiačky
Detský bazár
Mikulášsky turnaj v karate
Vianočná besiedka pre rodičov
Silvestrovský beh
Karneval
Okresné kolo bedmint. žiačky ZŠ
Okresné kolo dedmint. žiaci ZŠ
Hokejový turnaj
Plávanie o cenu mesta
Okresné kolo basketbal žiaci ZŠ
Okresné kolo basketbal žiaci SŠ
Okresné kolo basketbal žiač. SŠ
Okresné kolo basketbal žiač. ZŠ
Okresné kolo florbal žiaci SŠ
Okresné kolo florbal žiačky SŠ
Okresné kolo volejbal žiaci SŠ
Okresné kolo volejbal žiačkySŠ
Okresné kolo volejbal žiačky ZŠ

Dátum
16.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
05.10.2018
26.10.2018
13.11.2018
14.11.2018
16.11.2018
17.11.2018
22.11.2018
09.11.2018
21.11.2018
23.11.2018
27.11.2018
06.12.2018
08.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
31.12.2018
19.01.2019
27.02.2019
28.02.2019
15.03.2019
30.03.2019
01.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
12.03.2019
19.03.2019
20.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
29.03.2019
9

S/N
N
S

S
N

S

S

S

S

S

Počet účastníkov
137
390
369
25
25
310
230
145
24
15
20
20
87
20
76
20
24
24
66
42
57
139
120
130
20
24
170
400
66
44
35
80
80
80
92
104
66

Deň Rómov
Okresné kolo hádzaná žiačky ZŠ
Okresné kolo hádzaná žiaci ZŠ
Okresné kolo futbal žiaci SŠ
Okresné kolo atletika žiaci SŠ
Okresné kolo florbal žiaci ZŠ
Červený kríž – súťaž ZŠ, SŠ
World chalenge
Okresné kolo florbal žiačky ZŠ
Okresné kolo futbal ml. žiaci ZŠ
Okresné kolo mini futbal
Okresné kolo vybíjaná
Okresné kolo futbal ml. žiačky
Krajské kolo vybíjaná
Okresné kolo futbal st. žiačky
Okresné kolo futbal st. žiaci
Okresné kolo atletika žiačky ZŠ
Okresné kolo atletika žiaci ZŠ
Súťaž v cyklistike
Skúšky v karate

08.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
08.04.2019
17.04.2019
25.04.2019
03.05.2019
29.05.2019
03.05.2019
07.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
13.05.2019
17.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
23.06.2019
26.06.2019

190
80
80
128
120
80
140
210
90
68
90
44
66
132
70
70
127
145
119
26
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Oddelenie estetiky / Záujmová oblasť
Oddelenie estetiky 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, výtvarno –
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.
Pravidelná záujmová činnosť
Podujatie
Keramická tvorivá dielňa pre MŠ

Dátum
24.10.2018

Tvorivá keramika pre MŠ

14.11.2018

24

Olympiáda
slovenského
jazyka 28.11.2018
a literatúry – okresné kolo súťaže pre ZŠ
Technická olympiáda – okresné kolo 29.11.2018
súťaže pre ZŠ

25

Maľovanie keramiky – podujatie pre MŠ

24

29.11.2018
10

S/N

Počet účastníkov
23

23

Snehové vločky, modelovanie z hliny –
podujatie pre deti
Keramický anjelik – podujatie pre
Charitu sv. Judu Tadeáša
Tvorivá keram. dielnička pre MŠ
Olympiáda anglického jazyka – okresné
kolo súťaže pre ZŠ
Okres. kolo súťaže „Šalianský Maťko“

05.12.2018

21

11.12.2018

15

17.01.2019
16.01.2019

23
35

25.01.2019

55

Matematická olympiáda pre ZŠ, ročníky
5 a 9 – okresné kolo súťaže pre ZŠ
Geografická olympiáda – okresné kolo
pre ZŠ
Dejepisná olympiáda – okresné kolo
súťaže pre ZŠ
Keramické dielne pre deti
Keramické dielne pre deti
Keramická tvorba – podujatie pre ZŠ
Pytagoriáda pre 4, 5 ročník ZŠ –
okresné kolo súťaže
Pytagoriáda pre 7, 8 ročník ZŠ –
okresné kolo súťaže
Chemická olympiáda – okresné kolo
súťaže pre ZŠ

30.01.2019

98

07.02.2019

72

14.02.2019

98

18.02.2019
19.02.2019
15.03.2019
16.03.2019

16
14
21
169

27.03.2019

145

22.03.2019

36

Biologická olympiáda – kat. E, okresné 16.04.2019
kolo súťaže pre ZŠ

45

Matematická olympiáda pre ročníky Z 6,
7, 8 – okresné kolo súťaže pre ZŠ
Odovzdávanie cien víťazom olympiád
Tvorivá keramika pre deti MŠ
Slávik Slovenska 2019 – okresné kolo
súťaže v ľudovom speve ZŠ
Srdiečka pre mamičky – modelovanie
pre žiakov MŠ
Modelovanie – darček pre mamičky MŠ
Slávnostné odovzdávanie predmetových
olympiád

09.04.2019

78

11.04.2019
08.04.2019
03.05.2019

56
56
85

09.04.2019

23

30.05.2019
16.05.2019

24
95

Počas školského roka 2018 /2019 na oddelení estetiky pracovali 3 ZÚ z toho :
2 ZÚ pre ZŠ a mládež,
1 ZÚpre handicapovanú mládež a dospelých
1 ZÚ pre MŠ
Výtvarno – keramický pre ZŠ
Výtvarno –keramický pre MŠ 1. a 2. sk.
Výtvarno –keramický pre MŠ 3. a 4. sk.
Tvorivé dielne pre mládež a handicapovaných

- Mgr. Agáta Sakaliková
- Mgr. Agáta Sakaliková
- Mgr. Agáta Sakaliková
- Mgr. Agáta Sakaliková
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PA
GE
\*A
rabi
c9

Názov ZU
Výtvaro
–
keramický ZŠ
Výtvar. – ker. MŠ
1. a 2. sk.
Výtvar. – ker. MŠ
3. a 4. sk.
Tvor. dielne pre
mládež a hand.

Sakaliková

PA
Počet členov do 15 Počet členov nadGE15
rokov
rokov
\*A
12

rabi
c9
43

Sakaliková

15

Vedúci ZU
Sakaliková

Sakaliková

42

Príležitostná záujmová činnosť
Počas školského roka 2018/2019 oddelenie estetiky zorganizovalo okresné súťaže, výtvarnokeramické dielne a podieľalo sa svojimi vystúpeniami v kultúrno - spoločenských programoch
formou príležitostnej činnosti na týchto podujatiach .
Spolu bolo na oddelení zorganizovaných 27 podujatí, ktoré počas roka navštívilo 1403 detí
a mládeže.
Edičná a propagačná činnosť
Propagovanie činnosti oddelenia v humenskej televízii a články do novín.
Spolupráca s inými organizáciami
Okresný úrad odbor školstva Prešov, Vihorlatská knižnica, ZŠ a MŠ , SŠ mesta Humenné,
Základná umelecká škola Humenné, plavecký klub, tenisový klub.
Údaje o priestor. 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. 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.
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
2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto správy.
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PA
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
GE
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).
\*A
rabi
c9
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
PRÍLEŽITOSTI

 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

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
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 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

PA
GE
\*A
Psycho - hygienické podmienky vých. a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm.
rabi
c9
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 sociálnopatologickými 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 esteticko-výchovnej 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.
Ďalšie informácie o školskom zariadení:

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.
a) Voľno - časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Letná činnosť
Mestské denné tábory v CVČ Dúha Humenné majú už dlhoročnú tradíciu a tak ako po iné roky
aj tohto roku sme začínali ráno od 7.30 do 8.00 hod. ranným schádzaním deti. Potom sme sa už
venovali programu, ktorý je vopred stanovený samozrejme na každý deň iný, pretože nám v tábore
niektoré deti zostávajú aj druhý týždeň.
V pondelok sme dopoludnia začínali zoznámením a prednáškou o prvej pomoci, ktorú pútavou
formou prednášala p. Silvia Knapiková riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža
v Humennom. V poobedňajších hodinách sme navštívili zábavné centrum Eiffelko v Humennom.
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PA
Každý deň bol pre deti zaujímavý aj tým, že si hľadali poklad podľa indícii, ktoré sme s kolegyňou
GE
vopred pripravili. Počas prvého týždňa sme navštívili ZOO v Stropkove, zúčastnili sme sa výletov
\*A
na Spišský hrad a Morské oko. Taktiež sme navštívili kúpalisko v Humennom.
rabi
V druhom týždni sme tiež absolvovali výlet do ZOO, ale tento krát už to bolo do ZOO Spišská
c9
Nová Ves a podľa vopred dohodnutého termínu sme tiež absolvovali návštevu v Observatóriu na
Kolonickom sedle, kde pre nás bola pripravená beseda a zaujímavý program. Počas dvoch týždňov
nechýbali pre deti pripravené zaujímavé hry a kvízy a tiež si mali možnosť vyskúšať prácu s
hrnčiarskou hlinou v dielni CVČ, kde si mohli vymodelovať niečo pre radosť. Počas obidvoch
turnusov sme v tábore mali po 20 deti o ktoré sa starali dve pedagogičky Mgr. Agáta Sakaliková
a Vierka Megelová. Prebiehal aj športový tábor karate pod vedením Jany Blichovej a Michala
Mihálika. V treťom turnuse sme mali anglický tábor, pod vedením Aleny Harvilikovej.
Stravovanie sme mali zabezpečené v reštaurácii u p.Volocha a počas celodenných výletov nám boli
zabezpečené baličky s výborným kuracím rezňom a k tomu ovocie, zelenina, džús a sladkosť.
Letné tábory mali pozitívny ohlas aj tento rok tak, ako aj po iné roky, pretože veľa deti, sa nám na
základe dobrých skúseností, do letného tábora vracia.
b) 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 CVC - čkársky
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.
c) 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 , Plaveckým klubom , Volejbalovým klubom
, 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,
Slovenským červeným krížom. Združenie Sclerósis Multiplex, ZŠ Podskalka, strednými školami.
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Spolupráca CVČ s občianskymi združeniami detí a mládeže, záujmovými zväzmi a združeniami,
GE
informačnými centrami mladých, školami, školskými zariadeniami, športovými a kultúrnymi
\*A
zariadeniami a metodickými pracoviskami je založená na princípoch rovnocenného partnerstva.
rabi
Ťažisko spolupráce spočíva vo vzájomnej výmene programov, v spoločných projektoch,
c9
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.
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 mládežníckou organizáciou Juventa,
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 10. októbra 2019 a v rade školského
zariadenia dňa 14.10.2019.
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