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

2016/2017 

(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 

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

Rada školského zariadenia:  

Predseda: Ing. Lenka Focková 

Členovia: Mgr. Marek Kreheľ, zástupca zriaďovateľa, Júlia Lišovská, zástupca rodičov 

Počet členov CVČ: V školskom roku 2016/2017 bolo otvorených 16 záujmových útvarov, v ktorých 

pravidelne pracovalo 239 členov, z toho .... detí do 15 rokov, .... mladých od 15 do 25 rokov, 

dospelých nad 30 rokov. Bolo prijatých .... vzdelávacích poukazov, z ktorých všetci splnili podmienky 

pre prijatie finančných prostriedkov.  

Údaje o záujmových útvaroch CVČ 

AEROBIK neodborne 

ANGLICKÝ JAZYK neodborne 

DETSKÝ ZBOR odborne 

GITARA neodborne 

HÁČKOVANIE neodborne 

KLAVÍR neodborne 

LEGO TECHNIK odborne 

MATEMATIKA- DOUČOVANIE odborne 

MINIŠTRANTSKÁ FORMÁCIA odborne 

NEMECKÝ JAZYK odborne 

PALIČKOVANIE neodborne 

PLÁVANIE odborne 

RUSKÝ JAZYK odborne 

SLOVENSKÝ JAZYK 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 prebieha podľa vopred vypracovaných tematických výchovno-
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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 bolo prihlásených 164 detí a mladých ľudí od 5 do 25 

rokov. Prihlasovanie do jednotlivých útvarov umožňujeme aj počas školského roka, po štvrťročných 

klasifikačných poradách jednotlivých druhov škôl výraze stúpa počet záujemcov o doučovanie 

matematiky a jazykov. Jednotlivé útvary navštevujú hlavne deti a mládež zo Sídliska Sekčov a Šváby, 

menej z iných častí Prešova a okolitých obcí, aj keď vidíme stúpajúci trend. Priestor na aktivity 

poskytujeme pre všetkých záujemcov, bez ohľadu na vierovyznanie. 

Údaje o počte zamestnancov CVČ: 

V CVČ pracovalo 7 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce, dvaja 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 s. Jána Pavla II. na verejnosti. 

     Školský rok sme začali prázdninovým prímestským táborom. Deti navštívili planetárium, Technické 

múzeum v Solivare, robili rôzne tvorivé aktivity. V druhej polovici augusta sme začali so zápisom do 

jednotlivých útvarov.  

Hneď v septembri sme zorganizovali prvý sekčovský interiérový háčkovací piknik s cieľom lepšie 

spropagovať aj voľnočasové aktivity pre dospelých.  

V spolupráci s OZ Malíček sme participovali na príprave koncertu pre predčasne narodené deti pri 

príležitosti Medzinárodného dňa predčasne narodených detí.  

Pred Vianocami sme zorganizovali koncert gitaristov a klaviristov, pri Farnosti Krista Kráľa sme 

usporiadali Hand made-vintage-retro burzu na podporu rodín v núdzi. V priestoroch CVČ sa 

uskutočnil pravidelný vianočný koncert detí ZUŠ sv. Mikuláša. Pre deti MŠ Kráľovnej Pokoja sme 

zorganizovali predstavenie bábkového divadla Gašparko.  

Birmovanci sa zúčastnili na duchovnej obnove vo Važci a na akciách pri príležitosti Týždňa cirkvi pre 

mladých. Čas po piatkových mládežníckych svätých omšiach tradične patrí večerným stretnutiam vo 

farskej čajovni.  

Počas fašiangov sme zorganizovali karneval pre deti pod názvom Krepľe a hry.  

Chlapčenské družstvo sa zúčastnilo na súťaži Lego league na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach, na 

ktorej obsadili ôsme miesto.  

V zimných mesiacoch sme zorganizovali trojgeneračné korčuľovanie na novootvorenom štadióne PSK 

aréna v Prešove.  

Jarné prázdniny sa niesli v duchu neformálneho vzdelávania, pre žiakov ZŠ sme pripravili 

matematická predpoludnia pod názvom „Rátame s tebou“, kým popoludnie patrilo programu čítania 

s porozumením pod názvom „Slovenčina, na slovíčko“.  



V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu „Háčkujeme cestičku do života“, v ktorom 

pripravujeme potreby pre tri neonatologické oddelenia na Slovensku, predčasne narodené deti 

dostávajú pletenú alebo háčkovanú deku, drobnú hračku a rodičia pozdrav s textom: “Narodil sa Vám 

bojovník, blahoželáme“.   

Pri príležitosti MDD sme pre deti MŠ Kráľovnej Pokoja pripravili pre deti deň plný hier na ihrisku pri 

Kostole Krista Kráľa. Pretrváva trend z minulých rokov, že záujem o nepravidelné aktivity majú aj deti 

z iných farností a zúčastňujú sa na nich aj deti bez vierovyznania.  

Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach CVČ 

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

záujmový útvar plávanie s 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 hospodárení je na odkaze http://www.vykazy.sk/vksoh/ 

     Zmena financovania CVČ výrazne ovplyvnila tok financií do CVČ, udržať činnosť záujmových 

útvarov sa nám podarilo len na Sídlisku Sekčov, časť financií zabezpečujú vzdelávacie poukazy.  

Stanovenie a plnenie cieľa: 

     Poslaním CVČ sv. Jána Pavla II. je motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k všestrannému 

osobnostnému rastu a rozvoju zmysluplným využitím voľného času vďaka širokej ponuke 

voĺnočasových aktivít v bezpečnom prostredí, pod vedením profesionálne zdatných vedúcich útvarov, 

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

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

 Nadviazať na najlepšie skúsenosti a tradície a rozšíriť a skvalitniť ponuku záujmovej činnosti 

 Vzhľadom na vynikajúce materiálne a priestorové podmienky sústavne zlepšovař 

a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces 

 udržať vysokú odbornosť pedagogického zboru, stále zlepšovať efektivitu práce, motivačné 

prostredie s podporou duchovného rastu 

 skvalitňovať spoluprácu s kresťanskými organizáciami a hnutiami 

 zapájať sa do projektov za účelom získavania nových poznatkov a skúseností 

 posilňovať informačno-komunikačné technológie 

 zlepšovať čitateľské kompetencie členov záujmových útvarov 

 stabilizovať a zvyšovať návštevnosť v záujmových útvaroch 

 

V Prešove, dňa 30.9.2017                                  Mgr. Marta Gromošová 

 

                                       riaditeľka školského zariadenia 
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