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SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia) 

Názov školského zariadenia: Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. (ďalej CVČ) 

Adresa školského zariadenia: Námestie Krista Kráľa 3, 080 01 Prešov 

Mobil: 0917 170 356 

e-mail: cvcjp2@gmail.com 

www:  www.cvcjp2.sk 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, 041 82 Košice 

Vedúci zamestnanec: Mgr. Marta Gromošová, riaditeľka 

Rada školského zariadenia: 

Predseda:  Mgr. Elena Kivaderová, zástupca zriaďovateľa 

Členovia: Mgr. Marek Kreheľ, zástupca zriaďovateľa, Jaroslava Ballonová, zástupca rodičov 

Počet členov CVČ: V školskom roku 2015/2016 bolo otvorených 17 záujmových útvarov, na 

ktorých sa zúčastňovalo spolu 205 členov, z toho 64 detí do 15 rokov, 117 mladých od 16 do 

30 rokov, dospelých nad 30 rokov, bolo prijatých 51 vzdelávacích poukazov, z ktorých všetci 

splnili podmienky pre príjem finančných prostriedkov. 

Údaje o záujmových útvaroch CVČ 

Aerobik neodborne 

Anglický jazyk odborne 

Detský zbor neodborne 

Formácia animátorov odborne 

Gitara neodborne 

Klavír odborne 

LEGO technik odborne 

Matematika- doučovanie odborne 

Miništrantská formácia odborne 

Mládežnícka formácia Odborne/ neodborne 

Nemecký jazyk odborne 

Paličkovanie odborne 

Plávanie odborne 

Ruský jazyk odborne 

Slovenský jazyk odborne 
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Šachový krúžok odborne 

Tvorivé dielne odborne 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi „Výchovným programom“, základným dokumentom 

školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, ktorý je vypracovaný v súlade so školským 

zákonom. Pravidelná činnosť záujmových útvarov prebiehala podľa vopred vypracovaných 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vypracovali vedúci jednotlivých 

záujmových útvarov a následne ich schválila riaditeľka školského zariadenia. Činnosť bola 

riadne evidovaná v triednych knihách záujmových útvarov. V školskom roku 2015/2016 bolo 

k 15. septembru 2015 prihlásených 179 detí a mladých od 0 do 30 rokov. Prihlasovať sa  do 

jednotlivých útvarov bolo možné počas celého školského roka.  Klientami CVČ sú deti 

a mládež z Prešova, hlavne zo Sídliska Sekčov a Šváby, mestskej časti Solivar, Sídlisko III, ale 

aj priľahlých obcí. Priestor na aktivity poskytujeme pre všetkých záujemcov, bez ohľadu na 

vierovyznanie. 

Údaje o počte zamestnancov CVČ: 9 

V CVČ pracovalo 5 pracovníkov na dohodu o vykonanej práci, 4 na dohodu o pracovnej 

činnosti študenta 

4 pedagogickí, jeden na skrátený pracovný úväzok(40%, riaditeľka CVČ), 

1 ekonómka, 1 upratovačka 

Údaje o jednotlivých aktivitách a prezentácii CVČ sv. Jána Pavla II. na verejnosti 

Školský rok sme začali v predstihu, zorganizovaním letného kurzu háčkovania s mottom: 

„Keď naučili medveďa v cirkuse tancovať, my ťa naučíme háčkovať!“ Kurz sa stretol s veľkým 

záujmom detí i nezamestnaných žien, ktoré dostali možnosť naučiť sa túto starú techniku 

práce s vlnou a háčikom. 

Základ našej celoročnej činnosti tvorila  pravidelná krúžková činnosť.  Ďalšie aktivity patria do 

kategórie príležitostných. Zúčastnili sme sa na výrobe čiapočiek a papučiek pre predčasne 

narodené deti spolu s OZ Malíček, koncertu pre predčasne narodené deti, pletenia diek 

a obväzov na misie pre malomocných. Výťažok z koncertu putoval vybraným rodinám 

s predčasne narodenými deťmi a ich rehabilitácii. 

Pre deti z elokovanej MŠ Kráľovnej Pokoja sme pri príležitosti pripravili predpoludnie v CVČ, 

spojené s maľovaním na chodník a športovými hrami na ihrisku pri Farskom úrade Krista 

Kráľa. Na oslavy MDD sme pre predškolákov pozvali bábkové divadlo Gašparko 

s predstavením Maťko a Kubko. Fašiangy nám spestril karneval detí z farnosti, spojený 

s hodnotnou a vtipnou tombolou. Birmovanci sa dvakrát ročne zúčastnili na akcii Kilo, 

organizovanej pred obchodmi a nákupnými centrami, zameranej na podporu rodín v núdzi. 



Piatky patria pravidelne birmovancom a čajovni, ktorá je miestom stretnutia mladých 

v príjemnom prostredí pastoračného centra. 

Jarné prázdniny patrili detským stretnutiam v CVČ, ktoré spestrili hry a aktivity pre deti od 6 

do 14 rokov. Pre deti a rodičov sme zorganizovali návštevu opálových baní a návštevu 

pobočky Technického múzea v Košiciach, expozície na Soľnej bani. 

Kalendárny rok sme ukončili koncertom detí z hudobného oddelenia. 

Pred koncom školského roka sme ponúkli deťom zo sociálne odkázaných rodín doučovanie 

v predmetoch matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk. S podporou kňazov našej 

farnosti deti dochádzali pravidelne na doučovanie a ich práca sa prejavila pri záverečnom 

hodnotení školského roka. 

Počas prázdnin sme zorganizovali prímestské stretnutia detí z farnosti a okolia s bohatým 

programom: denný program sme začínali svätou omšou, vykonávali sme aktivity, spojené 

s rozvojom čitateľskej gramotnosti, navštívili sme hvezdáreň, privítali šermiarov, podľa 

možností a poveternostných podmienok sme trávili čas na farskom ihrisku. Pretrváva trend 

z minulých rokov, že záujem o nepravidelné aktivity majú aj deti z farnosti Krista Kráľa a aj 

iných farností, ktoré sa na pravidelnej činnosti CVČ nezúčastňujú. 

Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach CVČ: 

Našu činnosť sme realizovali v prenajatých priestoroch Pastoračného centra RKFÚ Prešov- 

Sekčov, záujmový útvar plávanie sa realizuje v bazéne „Šťuka“ na ulici Mirka Nešpora č. 2 

Prešov. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti CVČ: 

Výkaz k správe o hospodárené je aj na odkaze: http://www.vykazy.sk/vksoh/ 

Zmena financovania centier voľného času výrazne ovplyvnila tok financií do CVČ, udržať 

činnosť záujmových útvarov sa nám podarilo len na Sídlisku Sekčov, časť financií sme získali 

za vzdelávacie poukazy, ktorých sme získali . 

Stanovenie a plnenie cieľa: 

Poslaním CVČ sv. J8na Pavla II. je motivovať, podporovať a viesť deti a mládež 

k všestrannému osobnostnému rastu a rozvoju zmysluplným využitím voľného času vďaka 

širokej ponuke aktivít v bezpečnom prostredí, pod vedením profesionálne zdatných vedúcich 

útvarov ´, v duchu kresťanských zásad. CVČ svojimi aktivitami napĺňa ciele, stanovené v §4 

Školského zákona. Za svoje stratigické ciele v budúcom školskom roku si kladie: 

1. Nadviazať na najlepšie skúsenosti a tradície a rozšíriť a skvalitniť ponuku záujmovej 

činnosti 

2. Vzhľadom na vynikajúce materiálne a priestorové podmienky sústavne zlepšovať 

a skvalitňovať výchovno- vzdelávací proces 

http://www.vykazy.sk/vksoh/


3. Udržať vysokú odbornosť pedagogického zboru a stále zlepšovať efektivitu práce 

a zlepšovať motivačné prostredie s podporou duchovného rastu 

4. Skvalitniť spoluprácu s kresťanskými organizáciami a hnutiami 

5. Zapájať sa do projektov za účelom získavania nových poznatkov a skseností 

6. Posilňovať informačno-komunikačné technológie 

7. Zvyšovať povedomie finančnej gramotnosti 

8. Zlepšovať čitateľské kompetencie členov záujmových útvarov 

9. Stabilizovať a zvyšovať návštevnosť v záujmových útvaroch 

 

V Prešove, 30.9.2016                                                                    Mgr. Marta Gromošová 

                                                                                                      riaditeľka školského zariadenia 

 

 

 


