Centrum voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina

SPRÁVA
o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia
v školskom roku 2016/2017

Prerokované v pedagogickej rade dňa 05. októbra 2017
Prerokované v rade školského zariadenia dňa 24. októbra 2017
Predložené zriaďovateľovi dňa 25. októbra 2017
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. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plán práce CVČ na školský rok 2016/17
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých oddelení.
5. Informácie o činnosti Rady školského zariadenia pri CVČ Snina.

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina za školský rok 2016/2017
1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení
1. Názov školského zariadenia: Centrum voľného času
2. Adresa školského zariadenia: Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina
3. Telefónne číslo: 057-7622418, 0944422460
4. Webové sídlo: www.cvcsnina.sk e-mailová adresa: cvcsnina@centrum.sk
5. Zriaďovateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
2. Vedúci zamestnanci školského zariadenia
Meno a priezvisko
Mgr. Michal Juško

Funkcia
riaditeľ CVČ

3. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch školy
3.1 Údaje o rade školského zariadenia
Rada školského zariadenia pri Centre voľného času Snina 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 po voľbách dňa 24. apríla 2008.
Ustanovujúce zasadnutie novej rady školského zariadenia sa uskutočnilo 10. 05. 2016.
V štvorročnom funkčnom období bude rada ŠZ pracovať v tomto zložení:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
Vlasta Ocetníková
Nadežda Volochová
Adriana Galandová
Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
PhDr. Daniel Andráško
MUDr. Andrej Kulan

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školského zariadenia za školský rok 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 Rada školského zariadenia pri CVČ zasadala iba raz, a to dňa
19.10.2016. Na tomto zasadnutí rada prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. Prerokovala a vzala na vedomie
plán práce a hlavných úloh CVČ na školský rok 2016/2017. Obidva materiály predložil rade
riaditeľ CVČ Mgr. Michal Juško.

Spracovala Vlasta Ocetníková, predsedníčka rady ŠZ.
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3.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školského zariadenia
V CVČ pracovali, ako poradný orgán riaditeľa, dve predmetové komisie. Vzhľadom na
počet interných pracovníkov sú vedúcimi PK zároveň pedagogickí zamestnanci jednotlivých
oddelení –Vlasta Ocetníková pre oddelenie estetiky, kultúry a spoločenských vied a Gabriela
Lenartová pre oddelenie športu a turistiky. Na pravidelných stretnutiach, raz za mesiac, sa
venovali riešeniu výchovno-vzdelávacích a metodických problémov spojených so záujmovou
činnosťou v CVČ. Priebežne počas celého školského roka vykonávali na svojich oddeleniach
kontrolnú, poradenskú a metodickú činnosť pre externých pracovníkov CVČ.
4. Údaje o žiakoch školského zariadenia za školský rok 2016/2017
Spolu

Oblasť
Techniky a
informatiky

Prírodných
vied

Spoločenských
vied

Kultúry a
estetiky

Športu a
turistiky

Rodičia a
deti

Počet záujmových
útvarov

78

2

0

12

10

54

0

z toho vedené
internými pedagógmi

28

0

0

7

0

21

0

Počet členov
záujmových útvarov

921

14

64

150

9

684

0

z toho počet do 15
rokov

900

15

34

173

9

669

0

V školskom roku 2016/2017 pracovali v CVČ Snina piati interní pedagogickí zamestnanci,
dve oddelenia pod vedením interných zamestnancov a 38 externých zamestnancov. Celkovo
sme viedli 78 záujmových útvarov (ďalej ZÚ), pričom z uvedeného počtu viedli:
- 28 záujmových útvarov interní zamestnanci,
- 48 záujmových útvarov externí zamestnanci.
Z hľadiska naplnenosti záujmových útvarov bolo k 15. 9. 2016 prihlásených 921 detí
a mládeže. Pri plánovaní pravidelnej činnosti sme vychádzali zo samotných záujmov detí
a mládeže, pričom tradične bol najväčší záujem o športové krúžky. Medzi
najnavštevovanejšie patrili krúžky futbalové a volejbalové, krúžky pohybových aktivít, ktoré
vychádzajú z POP na školský rok 2016/2017.
Krúžky boli organizované tak, aby bol pokrytý záujem detí aj z hľadiska kapacitného. Bolo
zorganizovaných viacero príležitostných akcií, ako aj aktivity na jarné a letné prázdniny.
5.Vyhodnotenie činnosti ZÚ podľa jednotlivých oddelení
5.1. Oddelenie športu a turistiky
Na oddelení športu a turistiky pracovalo 54 záujmových útvarov. Tridsať sedem záujmových
útvarov viedli externí pracovníci a 17 interní pracovníci. Na oddelení pracovalo päť turistických
krúžkov. Pravidelná záujmová činnosť sa začala 1.10.2016. Všetky krúžky pracovali podľa plánu
záujmovej činnosti. Činnosť týchto krúžkov bola pravidelná . Krúžok vybíjanej sa umiestnil
v okresnom kole na peknom 1. mieste a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Humennom.
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Členovia športových krúžkov reprezentovali svoju školu v rámci mestských športových a okresných
súťaží , ktoré taktiež organizovalo oddelenie športu a turistiky. Volejbalové a futbalové krúžky tiež
pracovali na dobrej úrovni . Dochádzka členov do ZÚ bola dobrá.
V tomto školskom roku na oddelení telovýchovy a športu pracovali tieto záujmové útvary:
1. Futbal 1-4
2. Futbal 1-4
3. Futbal 1-4
4. Futbal 5-9
5. Futbal U-10
6. Futbal U-11
7. Futbal U-12
8. Futbal U-13
9. Futbal U-14
10.Futbal U-15
11.Futsal
12.Karate
13.PH Palárikova
14.PH MŠ SMŠ Komenského
15.PH MŠ Perečínska
16.Karate
17.PH MŠ Kukučínova
18.Roztlieskavačky I.
19.Roztlieskavčky II.
20. Florbal žiačok
21. Florbal žiačok
22. Vybíjaná
23.Futbal D
24.Florbal SŠ
25.Turistický
26.Turistický
27.Turistický
28.Strelecký
29.Zápasenie
30.Šerm
31.Turistický
32.Turistický
33.Sixball
34.Taekwondo
35.Volejbal
36.Volejbal
37.Volejbal
38.Volejbal
39.Volejbal
40 Vybíjaná
41 Vybíjaná
42 Volejbal
43 Volejbal

ZŠ Komenského
ZŠ Študentská
ZŠ P.O.Hviezdoslava
ZŠ Komenského
MŠH
MŠH
ZŠ Budovateľská
ZŠ Budovateľská
ZŠ Budovateľská
ZŠ Budovateľská
ZŠ Budovateľská
Komenského 2661
ZŠ Študentská
ZŠ Komenského
ZŠ Komenského
Komenského 2661
EP POH
ZŠ Komenského
POH
ZŠ Študentská
EP Máj
ZŠ Študentská
ZŠ Komenského
EP POH
ZŠ POH
ZŠ POH
ZŠ POH
ZŠ P.O. Hviezdoslava
ZŠ P.O. Hviezdoslava
ZŠ Študentská
EP POH
POH
POH
EP POH
MŠH
MŠH
ZŠ POH
EP POH
EP POH
EP POH
ZŠ Komenského
ZŠ POH
ZŠ Študentská
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Mgr. Kočan
Mgr. Kočan
Mgr. Kočan
Mgr. Mikula
Mgr. Kočan
Hanc
Lojka
Maliňák
Mgr. Krivjančin
Bc..Kirňak
PaedDr.Kubalík
Ing. Galanda
Bc. Kirňak
Bc.Kirňak
Coraničová, Hirjaková
Ing. Galanda
Bc. Kirňak
Lenartová
Lenartová
Mgr. Pčola
Lenartová
Lenartová
Bc. Kirňak
Bc. Katanová
Mgr. Minčič
Bc.Lukáčová
Mgr. Juško
PaedDr. Corjak
Ing. Andrejko
Kazík
Mgr.Škovránová
Mgr. Parihuzičová
Mgr. Štofík
Potocký
Čus
Čus
Ing. Pavlík, Pavlíková
Mgr. Mika
Mgr. Bakajsa
Lenartová
Lenartová
Lenartová
Lenartová

44.Športové hry1
45 Športové hry 2
46.Športové hry 3
47.Športové hry 4
48.Florbal
49.Florbal D
50.Loptové hry
51.Športové hry
52. Športové hry
53. Volejbal
54. Volejbal

ZŠ Budovateľská
ŠZŠ telocvičňa
ŠZŠ telocvičňa
EP POH
ZŠ Budovateľská
ZŠ Komenského
ZŠ Budovateľská
EP POH
ZŠ POH
ZŠ POH
EP POH

Katanová
Katanová
Katanová
Mucha
RNDr.Paraska
Mgr. Hasin
Mgr.Bednárová
Mucha
Mucha
Pavlíková
Pavlíková

Príležitostná záujmová činnosť
Príležitostná záujmová činnosť oddelenia vychádzala v tomto školskom roku
predovšetkým zo záujmov detí a mládeže na základe dobrovoľnosti účasti na podujatiach.
Zvýšená pozornosť bola venovaná súťažiam vyhlasovaných MŠ SR a SAŠŠ. Prevažná časť
športových podujatí bola postupového charakteru ako napr. stolný tenis ZŠ, SŠ streľba zo
vzduchovky, futbal ZŠ, SŠ, florbal ZŠ, SŠ volejbal ZŠ, SŠ, vybíjaná dievčat a pod. Športové
podujatia postupového charakteru boli organizované v spolupráci s SŠ a ZŠ v meste
a obvode. Oddelenie športu a turistiky bolo organizátorom okresných súťaží vo vybíjanej
dievčat, florbale chlapcov a dievčat, stolnom tenise chlapcov a dievčat, volejbale chlapcov
a dievčat, cezpoľnom behu chlapcov a dievčat, futbale chlapcov a dievčat základných škôl.
Oddelenie športu a turistiky organizovalo postupové súťaže aj stredných škôl a to
v cezpoľnom behu žiakov a žiačok, stolnom tenise žiakov a žiačok, volejbale žiakov a žiačok,
florbale žiakov a žiačok, futsale žiakov a veľkom futbale žiakov. Samozrejme, že aj v tomto
školskom roku sa zorganizovali podujatia mestského charakteru. Pri príležitosti MDD bolo
zorganizované športovo zábavné podujatie na futbalovom štadióne MFK pre mestské školy,
kde okrem športovo zábavných súťažných disciplín prebiehali aj futbalové zápasy v malom
futbale chlapcov a dievčat.
Pri tej istej príležitosti sa zorganizoval šachový turnaj o Pohár riaditeľa Matice slovenskej.
Oddelenie športu a turistiky v tomto školskom roku zorganizovalo v poradí už 9. ročník
dlhodobej ligy v šachu, za účasti 8 škôl z okresu Snina. Túto ligu plánujeme organizovať aj
v budúcom školskom roku. V tomto školskom roku sa obľúbenosti tešila aj liga vo florbale
nielen žiačok ( 3.ročník ) ale aj žiakov (2.ročník) ZŠ. Účasť na týchto podujatiach bola dobrá.
.
Oddelenie ŠaT uskutočnilo 88 podujatí s účasťou 4773 detí ,1129 mládeže . Z toho pre
stredoškolákov sa zorganizovalo 14 podujatí .

5.2 Oddelenia estetiky, kultúry a spoločenských vied
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V školskom roku 2016/2017 sme sa snažili na oddelení estetiky, kultúry a spoločenských vied
pripraviť pre deti a mládež, podľa možností, čo najpestrejší a najzaujímavejší program tak
v pravidelnej záujmovej činnosti, ako aj pri výbere a realizácii príležitostných aktivít.
Pravidelnú ZČ sme organizovali na základe vopred vypracovaných plánov práce jednotlivých
záujmových útvarov. Z naozaj bohatej ponuky našich ZÚ na oddelení sme otvorili tie ZÚ, o ktoré
prejavili záujem samotní žiaci, resp. ich rodičia. Bohatá a rôznorodo pestrá bola aj príležitostná
činnosť na oddelení. Organizovali sme aktivity pre všetky vekové kategórie detí a mládeže, od
predškolákov materských škôl až po mládež do 30 rokov. Pri ich organizovaní sme prihliadali aj na
momentálny záujem a dopyt zo strany detí a mládeže, pokračovali v tom dobrom, čo sa osvedčilo
v minulých rokoch, no pripravili sme aj niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré mali veľkú pozitívnu
odozvu u mladých ľudí a ich rodičov.
Pravidelná záujmová činnosť:
Na oddelení pracovalo celkom 24 záujmových útvarov:

1. Mažoretky Maršálky I
2. Mažoretky Maršálky II
3. Mažoretky Maršálky III
4. Mažoretky Maršálky IV.
6. Mládežnícky parlament
7. Žiacky parlament
8. Dopraváčik MŠ Budovateľská
9. Dopraváčik MŠ Duk. hrdinov
10. Dopraváčik SMŠ Vihorlatská
11. Babinec
12. Multimediálny
13. Počítačový
14. Počítačový
15. AMARE I - hudobný
16. AMARE II - spevácky
17. AMARE III - tanečný
18. AMARE IV. – výtvarný
19. Anglický jazyk
20. Španielsky jazyk
21. Mladý záchranár
22. Poznaj svoj región
23. Čarovný svet
24. ZOO chovateľ

MUDr. Nikola Sidorová
MUDr. Nikola Sidorová
Diana Sidorová
Diana Sidorová
Vlasta Ocetníková
Vlasta Ocetníková
Vlasta Ocetníková
Vlasta Ocetníková
Vlasta Ocetníková
Vlasta Ocetníková
Vlasta Ocetníková
Mgr. Ivan Bandurčin
Lucia Malec Halgašová
Dávid Demeter
Dávid Demeter
Dávid Demeter
Dávid Demeter
Mgr. Eva Karľová
Lucia Malec Halgašová
Mgr. Mária Lazengová
Mgr. Dita Kresilová
Bc. Monika Katanová
Bc. Monika Katanová

Z celkového počtu 24 ZÚ na oddelení 9 ZÚ viedli interní zamestnanci, 15 ZÚ pracoval
o pod vedením externých zamestnancov.
Pravidelná záujmová činnosť sa začala 1.10.2016. Členovia jednotlivých ZÚ sa spolu so svojimi
vedúcimi stretávali pravidelne – raz, resp. dvakrát týždenne, s výnimkou prázdnin. Tak, ako po
uplynulé roky, aj v tomto školskom roku sme vzhľadom na množstvo otvorených záujmových útvarov
v CVČ, ako aj množstva príležitostnej záujmovej činnosti využívali na svoju činnosť aj priestory
niektorých základných a materských škôl, konkrétne ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ na Ul. študentskej, ZŠ
na Ul. budovateľskej, ZŠ na Ul. 1. mája, MŠ na Ul. Dukelských hrdinov, SMŠ na Ul. Vihorlatskej a
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MŠ na Ul. Budovateľskej. Členovia Mládežníckeho a Žiackeho parlamentu sa aj v tomto školskom
roku stretávali v klubovni v budove Mestského úradu v Snine. Tu sa tvorili a vznikali nápady pre
voľno časové aktivity mladých ľudí. Veľmi úspešne sa aj v uplynulom školskom roku prezentovali
mažoretky Maršálky pod vedením MUDr. Nikoly Sidorovej a Diany Sidorovej. Účinkovali takmer na
každom mestskom podujatí a podujatiach organizovaných centrom voľného času. Zúčastnili sa aj
súťažných podujatí mimo okres Snina, z ktorých si doniesli popredné umiestnenia. Aktívni a tvoriví
boli aj členovia ďalších záujmových útvarov: Babinec (ručné práce, kuchtenie, rétorika, móda...),
Dopraváčik, ktorý sa „rozrástol“ o ďalšie 2 MŠ, Anglický jazyk, počítačový a multimediálny, ktorého
členovia sa zasvecovali do tajov žurnalistiky a niektoré ich príspevky boli publikované v Sninských
novinách, ale napr. aj na výchovnom koncerte CVČ.
Aj v tomto školskom roku sme sa v pravidelnej ZČ venovali deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia, a to konkrétne v troch krúžkoch klubu AMARE (tanečný, hudobný, spevácky, výtvarný) a
v ZÚ Čarovný svet. Ďalšie krúžky dávali žiakom možnosť zdokonaliť sa v niektorých jazykoch –
angličtine a španielčine. Novinkou bol zaujímavý krúžok ZOO chovateľ, ktorý fungoval aj vďaka
veľmi dobrej spolupráci s Mini ZOO MVDr. Vladislava Juška. Krúžok Čarovný svet pracoval formou
tvorivých dielní. Jeho členovia objavovali nové techniky pracovno-výtvarnej činnosti, výsledkom
čoho boli každý týždeň vždy nové a nové výrobky.
Príležitostná záujmová činnosť:
Počet zorganizovaných podujatí príležitostnej ZČ: 64. Z toho:
Počet zorganizovaných OK predmetových olympiád a postupových súťaží: 13
Počet účastníkov spolu: 3937
Z toho počet účastníkov do 15 rokov: 2959
a nad 15 rokov: 978
Z celkového počtu účastníkov sa letnej prázdninovej činnosti zúčastnilo 18
Z toho do 15 rokov: 16
nad 15 rokov: 2
V rámci príležitostnej ZČ sme sa na oddelení snažili o čo najaktívnejšie a najpestrejšie využitie
voľného času detí a mládeže rôznej vekovej kategórie. V tejto oblasti sme organizovali podujatia
zábavného a súťažného charakteru, ale aj vedomostné súťaže, výlety, spontánne akcie. Vytvárali sme
priestor pre mladé talenty v oblasti výtvarno-umeleckej, literárnej, tanečnej a pod. Svoje vedomosti si
žiaci merali prostredníctvom obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. CVČ bolo
organizátorom týchto obvodných kôl, vyhlasovateľom ktorých je Ministerstvo školstva SR.
Na organizovaní viacerých podujatí sa aktívne podieľali aj členovia mládežníckeho a žiackeho
parlamentu. Išlo predovšetkým o podujatia určené študentom stredných škôl, ako napr. futbalové
a volejbalové turnaje, ktoré organizovali počas jarných prázdnin a víkendov. V júni 2017 sa už
tradične na záver školského roka odohral na futbalovom ihrisku ZŠ na Ul. budovateľskej futbalový
turnaj študentov stredných škôl, ktorého sa zúčastnilo 8 tímov. Členovia MP boli aj pri novinke CVČ,
akou bol výchovný koncert na tému DROGY – prevencia, závislosti. Zúčastnili sa ho žiaci ZŠ P. O.
Hviezdoslava. Vystúpili na ňom Tereza Gerzaničová a Simon Ihnát so svojou kapelou. Na úvod
koncertu predstavil Lukáš Koco z mediálneho krúžku svoju prezentáciu na danú tému. Koncert
moderoval Samuel Frandulič z mládežníckeho parlamentu- Tohtoročnou novinkou boli workshopy pre
mladých ľudí, konkrétne na témy: Kyberšikana, Drogy, kriminalita, korupcia a Extrémizmus. Na tieto
zaujímavé a aktuálne témy diskutovali s lektormi: PhDr. Annou Čopákovou z OR PZ v Humennom,
Ing.. Vladimírom Makajom z obvodného oddelenia PZ v Snine a Samuelom Franduličom
z mládežníckeho parlamentu. Členovia mládežníckeho a žiackeho parlamentu už od samotného svojho
vzniku úspešne spolupracujú so Slovenským výborom pre UNICEF a zapájajú sa do celonárodnej
zbierky Týždeň modrého gombíka. V roku 2017 sa im spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z radov
študentov sninských stredných škôl podarilo vyzbierať 687,31 €. Nechýbajú tiež pri oslavách MDD.
Členovia žiackeho parlamentu odštartovali svoju činnosť hneď na začiatku školského roka krásnou
pestrofarebnou Šarkaniádou pre sninské ŠKD. Ich vlastnými nápadmi boli aj ďalšie akcie, napr.
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Hľadanie veľkonočného pokladu v historickom parku pri nemocnici, Valentínske objatie, Jánska noc
v CVČ a pod. Aj oslavy Mikuláša v uliciach mesta a v materskej škole boli v ich réžii. Predchádzalo
im pečenie a zdobenie voňavých perníčkov. Bohatú účasť sme aj v tomto roku zaznamenali v už 9.
ročníku Memoriálu Juraja Mochorovčáka v šachu, ktorý organizujeme v spolupráci so ZŠ na Ul.
budovateľskej v Snine a s veľkou podporou PaedDr. Mareka Štutiku.
Peknému záujmu zo strany detí sa tešili aj ďalšie naše aktivity: literárno-umelecké súťaže Duchnovičov Prešov, Šaliansky Maťko. Pokračovali sme úspešnou minuloročnou novinkou, súťažou
Pexesový kráľ/kráľovná a jazykovednou súťaž pre žiakov sninských základných škôl a osemročných
gymnázií NA POTULKÁCH S ANGLIČTINOU. Tento projekt mal 3 časti: Prednes poézie a prózy
v anglickom jazyku, projekt na tému HOLIDAY a Funny day with englich. Tohto projektu sa
v uplynulom školskom roku zúčastnilo vyše 130 detí. Na podnet viacerých učiteľov a detí sme
odštartovali ďalšiu jazykovú novinku, a to prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
V nasledujúcom roku ju plánujeme rozšíriť o ďalšiu, umelecko-zábavnú časť. Pri príležitosti 700.
výročia prvej písomnej zbierky o meste Snina sme organizovali výtvarnú súťaž na tému Snina kedysi
a dnes.
Vzhľadom na naše priestorové možnosti sme veľmi radi, že máme dobrú spoluprácu tak so
základnými a materskými školami v meste, Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine,
Domom Matice slovenskej, Klubom kultúry vysídlencov z vodárenskej nádrže STARINA, ako aj s
MO Rusínskej obrody na Slovensku a ďalšími organizáciami a inštitúciami v našom meste. Naďalej
pokračujeme aj v spolupráci so Správou NP Poloniny so sídlom v Stakčíne. Už niekoľko rokov
spoločne organizujeme v mesiaci jún okresnú súťaž pre žiakov 5. ročníkov základných škôl nášho
okresu v krásnom prostredí v Novej Sedlici pod názvom 101 otázok a odpovedí o NP Poloniny.
Obvodné kolá predmetových olympiád a postupových súťaži vyhlasovaných MŠ SR sme
v školskom roku 2016/2017 organizovali na základe terminovníka, a to nasledovne:
15.11.2016
1.12.2016
17.1.2017
24.1.2017
7.2.2017
14.2.2017
16.2.2017
14.3.2017
15.3.2017
23.3.2017
29.3.2017
4.4.2017
25.4.2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kat. C
Technická olympiáda kat. A, B
Olympiáda v anglickom jazyku kat. 1A, 1B
Matematická olympiáda Z5 a Z9
Geografická olympiáda kat. E, F, G
Dejepisná olympiáda kat. C, D, E, F
Biologická olympiáda kat. C
Pytagoriáda P 3-5
Pytagoriáda P 6-8
Chemická olympiáda kat. D
Biologická olympiáda kat. E
Matematická olympiáda Z 6-8
Biologická olympiáda kat. D

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku a okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E a F sme
v našom okrese nezrealizovali z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov. Na základe pokynov OÚ
– odboru školstva v Prešove naši žiaci súťažili napokon v Prešove a vo Vranove nad Topľou. Na
druhej strane sme v tomto školskom roku hostili žiakov z Humenného na okresnom kole Biologickej
olympiády, kat. D.
Propagačná činnosť:
O činnosti nášho oddelenia, o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach sme širokú verejnosť
informovali prostredníctvom tlače, predovšetkým to boli Sninské noviny, na našej web stránke
www.cvcsnina.sk a sociálnych sieťach.
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Letná činnosť:
24.7. – 28.7.2017 Detský pobytový tábor na Zemplínskej šírave, hotel Granit. Zúčastnilo sa ho 16
detí.

6.Údaje o fyzickom počte zamestnancov a
pedagogických zamestnancov CVČ

plnení kvalifikačného predpokladu

Stav k 31.8.2015
Počet
zamestnanci CVČ
7,0
Z toho PZ*
5
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
5
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
Z toho NZ**
2,0
Z počtu NZ
- školský psychológ***
0
- špeciálny pedagóg
0
- upratovačky
1
- ostatní
1
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

a) Zoznam pedagógov a ich aprobácia

Meno a priezvisko
Mgr. Michal Juško
Vlasta Ocetníková
Gabriela Lenartová
Bc. Monika Katanová
Bc. Pavol Kirňak

Oblasť činnosti
riaditeľ, šport a turistika
estetika, kultúra a spoločenské vedy
šport a turistika
estetika, kultúra a spoločenské vedy
šport a turistika

b) Odbornosť vedenia záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017
Všetky záujmové útvary v CVČ boli vedené odborne.
c) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia
V hodnotenom období sa vzdelávania zúčastnili pedagogickí zamestnanci podľa plánu
kontinuálneho vzdelávania.
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Propagačná činnosť:
O činnosti nášho CVČ, o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach sme širokú verejnosť
informovali prostredníctvom: Sninské noviny, Pod Vihorlatom, Káblová televízia Snina, web
stránky www.cvcsnina.sk, facebook.com/cvcsnina, plagáty vylepované po školách
a verejných plochách na to určených v meste Snina.

6. Údaje o projektoch, do ktorých je CVČ zapojené
CVČ uskutočnilo vlastný projekt s názvom Na potulkách s angličtinou. Projekt bol úspešný,
stretol sa s veľkou odozvou.
8. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia (§ 2 ods. 1
písm. l)
CVČ Snina sídli od 1.1.2009 na základe Zmluvy o prenájme v priestoroch MŠ na Ul.
Kukučínovej v Snine, kde má v prenájme štyri kancelárske miestnosti, šatňu, kultúrno –
spoločenskú miestnosť, sociálne zariadenia pre personál ako aj pre deti a mládež. Vzhľadom
na to, že činnosť CVČ v ZÚ sa vykonáva v popoludňajších hodinách, využívajú sa na činnosť
voľné priestory nielen v CVČ Snina, ale aj základných a materských škôl v meste Snina. Na
športovú činnosť sa využívajú priestory telocviční ZŠ Študentská Snina, ZŠ Budovateľská
Snina, ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina aj EP, ZŠ Komenského. Okrem týchto priestorov boli
využívané na krúžkovú činnosť a príležitostné aktivity aj priestory mesta Snina a to v MsŠH,
futbalový štadión MFK, Dom kultúry a priestory Domu Matice slovenskej v Snine.
9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školského
zariadenia (§ 2 ods. 1 písm. m).
V roku 2017 hospodári CVČ s finančnými prostriedkami v celkovej výške 139.556,- €
podľa rozpočtu zo dňa 14. 02. 2017.
Túto sumu tvoria príjmy z:
1.

normatív mesto

121.292.- €

2.

vzdelávacích poukazov

2263.- €

3.

finančné prostriedky z OÚ v Prešove, 8.000.- €
ktoré sú účelovo viazané a použité na konkrétne olympiády a športové súťaže

4.

vlastné príjmy(školné)

5. vlastné príjmy (úroky)

8.000.- €
1.- €
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II. Ďalšie informácie o školskom zariadení:
CVČ spolupracovalo pri realizácii záujmovej činnosti so základnými a strednými školami
okresu Snina, futbalovým klubom MFK Snina, volejbalovým klubom MVK Snina, klubom
šermu Snina, zápasníckymi klubmi v meste Snina, karate klubom, taekwondo klubom Black
Tiger Snina, Pedagogicko-psychologickou poradňou, Vihorlatským osvetovým strediskom,
Maticou Slovenska, Rusínskou obrodou na Slovensku, Mestským kultúrnym a osvetovým
strediskom mesta Snina, Radou mládeže Prešovského kraja a mestom Snina.
V rámci metodických aktivít spolupracovalo CVČ Snina s Iuventou Bratislava,
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 deti a mládeže a prácu s deťmi a mládežou na
medzinárodnej úrovni.

Mgr. Michal Juško, riaditeľ CVČ
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