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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RAKÚSY

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH PRÁCE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

I. Základné identifikačné údaje
a)
1. Názov školského zariadenia : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RAKÚSY
2. Adresa školského zariadenia

:

3. Telefónne a faxové čísla zariadenia

Rakúsy 81, 059 76
: 0918 756 385, 0911 262 311

4. Internetová a elektronická adresa : cvc.rakusy@szm.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi zariadenia: obec Rakúsy
6. Zamestnanci: Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka
Bc. Patrícia Šefčíková, pedagogický pracovník
Martina Höcherová, pedagogický pracovník, od apríla 2009 na MD
Lenka Malecová, ekonómka
Maroš Mirga, údrţba, audiovizuálna technika
Iveta Malinová, upratovačka do 30. 11. 2009
Lenka Badţová, pedagogický pracovník od 1. 10. 2009
7. Údaje o rade školy:
Rada CVČ bola zriadená podľa zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve na ustanovujúcej schôdzi po predchádzajúcich voľbách
17. 1. 2008. Má 5 členov.
1. Mgr. Anna Ratajová – predseda, delegovaný zástupca inej výchovnovzdelávacej inštitúcie
2. Bc. Patrícia Šefčíková – volený člen za zamestnancov
3. František Čekovský – delegovaný zástupca obce
4. Peter Gábor – delegovaný zástupca obce
5. Danka Polhošová – volený zástupca za rodičov
Rada CVČ sa stretáva podľa potreby a jej činnosť sa riadi zákonom 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
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PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNE PODMIENKY ČINNOSTI
Centrum voľného času Rakúsy začalo svoju činnosť 1. 9. 2007. V súlade
so zákonom č. 279/1993 o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov sa
zaoberalo záujmovou činnosťou detí a mládeţe v obci Rakúsy, v januári 2008
svoju činnosť rozšírilo aj na obec Mlynčeky, v školskom roku 2008/2009 na obec
Liptovská Teplička, a v tomto školskom roku pracoval 1 záujmový útvar aj obci
Holumnica.
Počas tohto prvého roka svojho fungovania zabezpečovalo výchovnovzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeţe, vytváralo
podmienky na neformálne vzdelávanie prostredníctvom pravidelnej
i nepravidelnej činnosti.
Sídlo CVČ Rakúsy je od septembra 2008 v budove bývalých šatní TJ.
Druhá kancelária je v školskej budove v osade, aby bol vytvorený priestor pre
vedúcich krúţkov pri popoludňajšej činnosti nezávisle na činnosti ZŠ s MŠ.
CVČ Rakúsy od školského roku prevádzkuje budovu, ktorú má
v prenájme podľa nájomnej zmluvy spolu s celým areálom – futbalové ihrisko
a multifunkčné ihrisko. V budove má priestor na činnosť vytvorené stolnotenisové
druţstvo Rakúsy podľa osobitnej dohody schválenej obcou. Táto organizácia má
priestory poskytnuté bezplatne za podmienok, ţe bude rešpektovať prevádzkový
poriadok budovy a spomínanú dohodu. Do 15. 10. 2010 fungoval v budove aj
nezávislý klub mládeţe Modrá ustrica, ktorý však z dôvodu nerešpektovania
prevádzkových podmienok a poškodzovania majetku obce ukončil svoju činnosť.
O priestory bývalého klubu sa takto rozšírili priestory pre činnosť CVČ. Je tu teraz
umiestnené nahrávacie štúdio a prevaţná časť zvukovej techniky.
Všetky prevádzkové náklady vrátane údrţby budovy a ihrísk (kosenie,
oprava oplotenia, obrubníkov, opravy interiéru) znáša CVČ, ktoré okrem toho platí
obci aj nájom 166 € mesačne.

PRAVIDELNÁ KRÚŢKOVÁ ČINNOSŤ
Do pravidelnej krúţkovej činnosti bolo na začiatku školského roka
prihlásených Vzdelávacie poukazy odovzdalo 493 detí.
Pravidelná krúţková činnosť sa realizovala v týchto budovách:
- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v obci – 13 krúţkov
- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v osade – 22 krúţkov
- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v Keţmarku – 19 krúţkov
- budova CVČ v obci - 13 krúţkov
- mimo obce – 4 krúţky
V školskom roku 2009/2010 pracovali v CVČ tieto krúţky:
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Budova v Keţmarku

NÁZOV KRÚŢKU
Škola múdrosti a fantázie
Štyri ročné obdobia
Malý Šikulka

VEDÚCI
Jaroslava Bátorová
Patrícia Šefčíková
Anna Soľusová

Umenie pre umenie

Anna Lenkavská

utorok

Šikovné rúčky
Tvorivé dielne 3
Krúţok výtvarnej tvorivosti
Tvorivé dielne 5

streda

Rozvíjame sa hrou

štvrtok

Literárno-dramatický
Čitateľský
Počítač môj kamarát 1
Zábavná angličtina

Martina Höcherová
Lenka Badţová
Viera Krajňáková
Bronislava Kredatusová
Martina Höcherová
Jana Kekeliová
Lenka Badţová
Anna Fioleková
Alica Tauchinová

Počítač môj kamarát 2

Anna Fioleková

Stolný tenis

Vladimír Kolumber

Rozvoj kreativity

Zuzana Leštinská

Logopedický 1
Svet farieb
Detská literatúra 1

Mária Šimanská
Jaroslava Bátorová
Patrícia Šefčíková

pondelok

piatok

Budova v osade 2009/2010
deň

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI:

pondelok

Angličtina pre začiatočníkov

Jurašková Monika

utorok

Zábavné všeličo

Galliková Anna

Kráľovstve matematiky

Vosovičová Bronislava

Práca s internetom 1

Maroš Mirga

Práca s internetom 2

Maroš Mirga

Tvorivé dielne 4

Fričová Ľudmila

Čarovné rúčky

Dernerová Gabriela

Šikovné rúčky 2

Smoleňová Zuzana

Spevácky 2

Godla Ladislav

Tvorivé dielne 4

Fričová Ľudmila

Čarovné rúčky

Dernerová Gabriela

Šikovné rúčky 2

Smoleňová Zuzana

Spevácky 2

Godla Ladislav

Tvorivé dielne 6

Pisarčíková Jana

Pomáhaj mi pastelka

Regitková Zuzana

štvrtok

piatok
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Čo tie rúčky vedia

Kováčová Monika

Romani Star

Miţigár

Pavol,

Mirga

Maroš,

Jurašková Monika
sobota

Šitie a oprava odevov 1

Otília Dovalová

- párny týţdeň
Šitie a oprava odevov 2

Otília Dovalová

KLUB – nepárny týţdeň

Patrícia Šefčíková

Rozvíjame sa hrou 2

Patricia Šefčíková

Detská literatúra 2

Patricia Šefčíková

Školská budova v obci
deň

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI:

Pondelok

Práca s počítačom 3

Zuzana Novotná

Ruská konverzácia 1

B. Vojtaššáková

Ruská konverzácia 2

B. Vojtaššáková

Tvorivé dielne 2

Helena Česáková

Matematika hrou

Viera Štanclová

Tvorivé dielne 2

Helena Česáková

Práca s internetom 2

Maroš Mirga

Ruská konverzácia 3

B. Vojtaššáková

Angličtina pre začiatočníkov 2

Helena Česáková

Práca s internetom 1

Maroš Mirga

Malý predškolák

Lýdia Strišovská

Práca s počítačom 4

Lucia Brutovská

Šikovné ruky

Blanka Alexyová

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Budova CVČ v obci
deň

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI:

pondelok

Poznaj sám seba 1

Lenka Badţová, Martina Höcherová

Nemčina pre kaţdého

Lanka Petrovčinová
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utorok

Streda

štvrtok

piatok

sobota

Nedeľa

Predškolská príprava

Lenka Badţová

Poznaj sám seba 2

Lenka Badţová , Martina Höcherová

Aerobic

Slavka Birošíková

Fyzika hrou

Mariola Oháleková

Predškolská príprava

Lenka Badţová

Moderný tanec

Patrícia Šefčíková

Spevácky

Katarína Vdovjaková

Rómska literatúra

Ľudmila Mirgová

Angličtina pre najmenších

Patrícia Šefčíková

Predškolská príprava

Lenka Badţová

Športový

Patrícia Šefčíková

Aerobic

Slavka Birošíková

Poznávajme rozprávky

Lenka Badţová

Predškolská príprava

Lenka Badţová

Ţime zdravo

Lenka Badţová

Spoločenské tance

Štefan Vdovjak

Futbal Rakúsy 1, 2

František Vdovjak

Jazdecký

Katarína Vdovjaková

Zahrajme sa spolu

Martina Höcherová

Klub rodičia a deti

Martina Höcherová

Spoločenské tance

Slavka Birošíková

Hasičský

Peter Kuruc

Moderný ţivotný štýl

Daniela Vdovjaková

Externé krúţky
Futbal Mlynčeky

Jaroslav Vojtaššák

Mlynčeky

Atletika Mlynčeky

Jaroslav Vojtaššák

Mlynčeky

Densáčik

Valéria Ďurašová

Liptovská Teplička

Malý ţurnalista

Gabriela Miškovičová

Holumnica

Krúţkovej činnosti sa okrem interných pedagogických zamestnancov
venovalo 44 externých zamestnancov na dohodu.

6

PRÍLEŢITOSTNÁ ČINNOSŤ
Príleţitostná činnosť sa vykonávala v areáli šatní TJ, v kinosále OcÚ
Rakúsy, a na rôznych miestach v prírode v blízkom i vzdialenejšom okolí obce.
Väčšina príleţitostnej činnosti sa realizovala v areáli CVČ – v budove a na
ihriskách.
Prehľad akcií počas školského roka

September 2009
 Na skle maľované – výchovný koncert
 Rozhovory pod lampou – stanovačka v CVČ
Október 2009
 Mini talent – zájazd do Bratislavy
 Predstavenie prešovského divadla Babadlo O vtákovi Kulišiakovi
 Môj najmilší film – stanovačka v CVČ

November 2009
 Prednáška Dr. Nona
 Rozprávky a piesne na dobrú noc – stanovačka v CVČ
December 2009
 Profesor Indigo - Predstavenie divadla Maska Zvolen
 Mikulášska besiedka
 Vianočná besiedka v obci
 Cigánsky bál
Január 2010

Rozhovory pod lampou - stanovačka v CVČ

Statočný cínový vojačik – predstavenie divadla Babadlo Prešov
 Zimný športový deň
 Rozprávky pre najmenších
 Prezentácia krúţkovej činnosti
 Vedomostný kvíz
 Literárne Rakúsy – 1. kolo súťaţe
 Nočné rozhovory o dospievaní
Február 2010
 Rakúsy majú talent
 Karneval pre deti z obce
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Karneval pre deti z osady
Rozprávkový deň
Sánkovačka
Športový deň
Výlet do Starého Smokovca
Návšteva Galérie Barónka v Keţmarku

Marec 2010
 Poznáte rozprávky – súťaţ
 Literárne Rakúsy – 2. kolo súťaţe
 Príprava slávnostnej večere a stolovanie – stanovačka v CVČ
Apríl 2010







Klauniáda – predstavenie divadla Drak Prešov
Zachráňte Kwinga – predstavenie divadla Maska Zvolen v osade
Zachráňte Kwinga – predstavenie divadla Maska Zvolen v obci
Noc s Andersenom – stanovačka v CVČ
Poučné príbehy pod lampou - stanovačka
Výlet do Spišskej novej Vsi – ZOO a Spišské divadlo

Máj 2010
 Výlet Bojníc na Festival strašidiel a do ZOO
 Výlet do Spišskej novej Vsi – ZOO a Spišské divadlo – predstavenie
Dorotka
 Darček pre mamičku – tvorivé dielne
 Návšteva Divadla Jonáša Záborského v Prešove – František z Assisi
 Deň matiek – prezentácia krúţkovej činnosti – obec
 Deň matiek – prezentácia krúţkovej činnosti - osada
 Zábavné tvorenie – stanovačka v CVČ
Jún 2010









Rozprávkové predstavenie v Keţmarskom hrade
Hlúpy Jano – predstavenie divadla Portál z Prešova
Deň detí v obci
Cisárove nové šaty – predstavenie divadla Cliperton Banská Bystrica
Popletená princezná – predstavenie divadla Drak Prešov
Výlet do Spišskej Novej Vsi – ZOO a Spišské divadlo
Hry na voľný čas - stanovačka v CVČ
Výlet do Starej Ľubovne
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Júl 2010
 Hurá prázdniny – súťaţno-zábavný deň v osade
 Anno galery Hôrka – výroba keramiky
 Anno galery Hôrka – maľovanie keramiky
 Stanovačka v CVČ – členovia Klubu Moderné dievča
 EĽRO – deti z obce
 Výlet do Vysokých Tatier
 Letný tábor v Drienici pri Sabinove
 Výlet do Belianskej jaskyne
 Kurz šitia a opravy odevov
August 2010
 Rozlúčka s prázdninami
 Kurz šitia a opravy odevov
Za najvýznamnejšie podujatie uplynulého školského roka povaţujem
prípravu a účasť nášho ţiaka Martina Mišalka na podujatí Mini talent show
v Bratislave, kde ho sprevádzal celý autobus priateľov a známych z osady. Bol to
pre všetkých zúčastnených obrovský záţitok. Martin Mišalko postúpil aţ do finále
a zúčastnil sa aj na podujatí Česko Slovensko má talent.
Druhým najvýznamnejším podujatím bol druhý ročník podujatia Rakúsy
majú talent, ktoré sa konalo 1. 2. 2010. Predsedom poroty bol prednosta obecného
úradu Ing. Bystrík Václav a ďalšími členmi poroty boli zástupcovia Rady CVČ,
vedenia ZŠ s MŠ, pedagógovia i sociálni pracovníci a nechýbal ani Martin
Mišalko. Podujatia sa tentoraz zúčastnili iba rómske deti, čo bolo trochu smutné,
ale z hľadiska zábavy bolo aj tak na čo pozerať. Splnilo svoj účel hlavne pre deti
zo sociálne slabého prostredia, ktoré nemajú moţnosť ani sa inde uplatniť ani
presadiť.
Tretím významným podujatím bol deň detí, ktorý sa stretol s veľkým
ohlasom nie len v Rakúsoch ale aj v okolitých obciach.
Za významné povaţujem aj nahratie troch CD – Vianočné piesne, 720.
výročie a Karačoňa - vianočný program Romani Star – ktoré sú nie len pamiatkou
a prezentáciou našej činnosti, ale sú aj skvelou učebnou pomôckou.
Činnosť centra voľného času sústredila okrem pravidelnej krúţkovej
činnosti a organizovaných príleţitostných akcií na klubovú činnosť, pri ktorej mali
všetky deti moţnosť neobmedzene navštevovať centrum voľného času a venovať
sa činnostiam podľa vlastného záujmu alebo podľa vedenia zamestnancov CVČ.
Klubová činnosť v obci bola zameraná na:
- sobotný klub v obci pre menšie deti, ktorý viedli striedavo Martina
Höcherová, Lenka Badţová a Patrícia Šefčíková. Multifunkčné ihrisko bolo počas
celého roka vyuţívané prevaţne staršími ţiakmi a mládeţou z obce aj z osady.

9

- klub predškolská príprava bol zameraný na predškolskú prípravu
rómskych detí, ktoré nemali moţnosť navštevovať materskú školu, pracoval
dopoludnia v pracovných dňoch
- sobotný večerný klub pracoval cyklicky a bol zameraný na prípravu
skladieb na nahrávanie CD. Klubová činnosť v osade bola zameraná na:
- hry s menšími deťmi a mládeţou. Klubovú činnosť v osade viedli po večeroch
po ukončení vyučovania Monika Jurašková a Maroš Mirga a sporadicky v sobotu
Patrícia Šefčíková. Z radov staršej mládeţe sme získali niekoľko šikovných
animátorov, ktorí pracovali s menšími deťmi v skupinkách, čím sa nám podarilo
pri jednom stretnutí pokryť aj 60 detí. Jedného z animátorov sa podarilo získať ako
externého zamestnanca na krúţkovú činnosť v novom školskom roku.
Kvôli finančnej kríze po nástupe novej vlády sme v tomto roku obmedzili
všetky akcie, ktoré by si vyţadovali zvýšené finančné nároky a obmedzili sme aj
nákup inventára a pomôcok.
Z hľadiska záţitkov boli v tomto školskom roku významné aj poznávacie
zájazdy, ktorých však bolo v tomto roku menej kvôli nedostatku financií.
Prázdninová a letná činnosť
Počas letných prázdnin sme sa sústredili na klubovú činnosť v budove CVČ
a na vyuţívanie multifunkčného ihriska a „stanovačky“ v budove. Zamestnanci si
počas leta čerpali aj dovolenky. Plán akcií sme obmedzili aj v osade a to z dôvodu,
ţe bola plánovaná rekonštrukcia budovy, ktorá sa však nakoniec neuskutočnila.
Posledné dni prázdnin sme tak aspoň vyuţili na umiestnenie stolnotenisového
stola do školskej budovy v osade, aby mládeţ z osady mohla hrať stolný tenis.
Záujem bol obrovský. Pútavou akciou boli tvorivé dielne zamerané na výrobu
keramiky z hliny, ktorú deti samé modelovali aj maľovali.
Aj v tomto roku sme organizovali letný tábor v Drienici pri Sabinove. Nové
prostredie poskytlo 20 deťom z obce nové záţitky a skúsenosti. Aj tento rok bol
tábor veľmi úspešne zvládnutý vďaka Bc. Patrícii Šefčíkovej, ktorá ho celý
zorganizovala a zúčastnila sa ho ako vedúca.

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
v školskom roku 2009/2010
Príjmy:
Dotácia
Poplatky

Rok 2009
Rok 2010
Spolu
27 417,- €
84 380,- €
111 797,- €
0,- €
1 230,- €
1 230,- €
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Vzdelávacie
poukazy

5 522,- €

8 282,- €

13 804,- €
126 831,- €

Výdavky :
Rok 2009
Rok 2010
Spolu
Mzdy
21 730,66,- €
29 531,73,- €
51 262,39,- €
Odvody
7 852,31,- €
10 815,72,- €
18 668,03,- €
Tovary a sluţby
15 910,65,- €
37 775,32,- €
53 685,97,- €
Z toho dohody
9 359,49,- €
17 899,41,- €
27 258,90,- €
150 875,29,- €
Vyuţitie vzdelávacích poukazov:
Rok 2009
Dohody

Rok 2010
5 522,- €

Spolu
8 282,- €

13 804,- €
13 804,- €

Veľkým prínosom boli kultúrne poukazy, ktorými sme disponovali
a vyuţívali ich počas celého roka na kultúrne vystúpenia rôznych umelcov a na
vstupné do rôznych kultúrnych inštitúcií. Týmto spôsobom sme uhradili výchovne
koncerty a akcie v hodnote 2 144 € (64 320 Sk)
PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ
Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2009/2010 je zdokumentovaná:
- na fotografiách (nástenky, obecné noviny Spektrum)
- videoprojekcia na DVD
- v kronike CVČ
Naše činnosti sme prezentovali aj ţivými vystúpeniami na tradičných
(Vianočná a Mikulášska besiedka, Deň matiek, prvé sväté prijímanie, výchovné
koncerty) aj príleţitostných akciách. Výsledky činnosti výtvarných krúţkov sme
prezentovali počas celého roka na nástenkách a výzdobe školských budov
a budovy CVČ.
PLNENIE VYTÝČENÝCH CIEĽOV A ZÁMEROV CVČ
Cieľom nášho celoročného snaţenia bolo prispievať k všestrannému rozvoju
osobnosti mladého človeka nenásilnou a zábavnou formou, dobrovoľnou aktívnou
účasťou na záujmových aktivitách. Zároveň sme sa snaţili odpútať pozornosť
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mládeţe od negatívnych javov, od pasívneho vyuţívania voľného času. Ciele sa
nám postupne darí plniť, keďţe počet detí zapísaných na pravidelnú krúţkovú
činnosť vzrástol.
Pokiaľ ide o materiálne vybavenie a zabezpečovanie tejto činnosti, tak
našou snahou bolo čo najviac vyuţívať existujúce priestory ZŠ s MŠ, a budovu
CVČ spolu s ihriskami. Oproti minulému školskému roku CVČ rozšírilo počet
svojich interných zamestnancov zo štyroch na šesť. Naďalej však ostávajú vo
vedľajšom pracovnom pomere aj externí zamestnanci na dohodu, pretoţe CVČ
vyuţíva pre rómske deti hlavne priestory základnej školy, kde je najlepšie
prepojenie s deťmi prostredníctvom učiteľov ZŠ a zároveň je táto spolupráca
dôleţitá pri zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v keţmarskej budove ZŠ,
ktorá je takto vyuţitá aj v popoludňajších hodinách.
Keďţe členovia CVČ Rakúsy pochádzajú v prevaţnej miere z málo
podnetného a znevýhodneného sociálneho prostredia, prispôsobuje sa tomu aj
činnosť CVČ. Dôraz kladieme na rozvoj manuálnych, grafomotorických
a umeleckých zručností, na prosociálnu, ekologickú, mravnú výchovu a šport.
Menšie zastúpenie majú vedomostné súťaţe. Postupným vylepšovaním
materiálneho vybavenia CVČ (knihy, hry, náučné filmy, výpočtová technika) sa
však chceme orientovať aj na rozvíjanie vedomostí a intelektu týchto detí.
Organizovaním spoločných podujatí chceme v deťoch pestovať aj multikultúrnu
výchovu a etnickú toleranciu. Táto oblasť sa nám javí ako zvlášť dôleţitá.
V obci sú zo strany niektorých skupín nerómskych obyvateľov výhrady voči
zvýšenému pohybu Rómov a vyuţívaniu priestorov v obci. Keďţe však drvivá
väčšina detí v centre je rómskych, stala sa akútnou potrebou výstavba účelovej
budovy CVČ v rómskej osade. Práce sa na výstavbe novej budovy CVČ v osade sa
ani v tomto roku nemohli začať v dôsledku krátenia rozpočtov obciam.

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ Rakúsy
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch dňa 5. 10. 2010
Stanovisko pedagogickej rady Centra voľného času v Rakúsoch
Pedagogická rada školského zariadenia odporúča
Rade CVČ v Rakúsoch s c h v á l i ť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Centra voľného času za školský rok 2009/2010
Za Pedagogickú radu:
.............................................
.....................................................
Podpis zástupcov PR

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa 5. 10. 2010
Stanovisko rady CVČ Rakúsy:
Rada školy odporúča
obci Rakúsy
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ Rakúsy za školský rok 2009/2010
Mgr. Anna Ratajová....................................
predseda Rady CVČ Rakúsy

Stanovisko zriaďovateľa:
obec Rakúsy
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ Rakúsy za školský rok 2009/2010

...............................................................
za zriaďovateľa
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