Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za šk.r. 2006/2007
a) základné identifikačné údaje:
1. názov:
Centrum voľného času detí a mládeže
2. adresa:
SNP 492, 049 25 Dobšiná
3. tel.č.:
0587941340
4. internetová a elektronická adresa školy: www.cvcdobs.edu.sk
5. údaje o zriaďovateľovi: Mesto Dobšiná
6. vedúci zamestnanci: riaditeľka: Anna Gömöriová
7. údaje o rade školy: rada školy má 5 členov
b) údaje o počte žiakov: 533
g) počet pedagog. zamestnancov: 4 s kvalifikáciou
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagog. zamestnancov školy: 1 pedagóg ukončil
vysokoškolské vzdelanie
i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
- Podujatia: počet 58, počet účastníkov: 3864, počet hodín 10 174
j) údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená: Hodina deťom, Konto Orange
k) inšpekcia nebola vykonaná
l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: Priestory budovy sú
plne využité na záujmovú a príležitostnú činnosť. Okrem toho využívame pravidelne
priestory kultúrneho domu a prírodu. Učebňa vybudovaná v rámci Infoveku slúži
dopoludnia obyvateľom a nezamestnanej mládeži a popoludní členom záujmových
útvarov.
m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vých.-vzdelávacej činnosti školy za rok 2007.
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu:
- dotácia školstvo 2 090 000,-- Sk
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.
- zápisné
100 000,-- Sk
- poplatok za tábor
90 000,-- Sk
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia
v členení podľa finančných aktivít:
- vzdelávacie poukazy : 39 840,-- Sk
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členní podľa
finančných aktivít.
4.000,-- Sk
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,
- úrok:
1 000,-- Sk
- sponzorstvo:
2 000,-- Sk
n) cieľ, ktorý si škola určila v konečnom zámere rozvoja školského zariadenia na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

Plnenie hlavných úloh:
1. Spolupracujeme s komisiami mestského zastupiteľstva, pedagogickými radami,
asociáciou centier voľného času, spoločenskými organizáciami, školami
a zariadeniami.
2. V edičnej a metodickej činnosti sme spracovali najlepšie skúsenosti, vydali sme nové
hry k detským právam, spracovali metodiky pre niektoré záujmové útvary.
Vydávame časopis Parlamenťák.
3. V spolupráci s detskou organizáciou Fénix sme sa pravidelne a systematicky venovali
detským právam. Podujatia sme zamerali na osvojenie detských práv a zdravého
spôsobu života. Podujatia detskej organizácie nám pomáhajú organizovať bohatú
a pestrejší život v regióne.
4. Záujmové útvary navštevujú aj deti zo znevýhodneného prostredia a handicapované
deti a mládež. Naše aktivity podporujú aj deti a mládež, ktorí nie sú zapojení do
pravidelnej činnosti. Tiež sa pravidelne stretáva Klub mamičiek na rodičovskej
dovolenke. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti organizujeme zájazdy, výlety,
turistiku, výstavy. Naše zariadenie spolupracuje pri všetkých spoločenských aktivitách
mesta. Aktívne pracuje Mladý parlament.
Dobšiná 20. októbra 2007

Anna Gömöriová
riaditeľka CVČ DaM

