
Rada centra voľného času, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 

 

Vyjadrenie k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach CVČ 

za školský rok 2017/2018 

 

 Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ za 

školský rok 2017/2018 predložila riaditeľka Centra voľného času rade CVČ. 

Predložená správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. Správa prehľadne 

oboznamuje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti, o vytváraní vhodných podmienok, 

organizovaná a zabezpečovaní výchovno vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej 

činnosti pre deti a mládež v priebehu školského roka.   

 Počas letných prázdnin sa v tomto školskom roku podarilo zorganizovať a zabezpečiť 

pre deti letný tábor v mesiacoch júl a august, ktorý priniesol spokojnosť zo strany rodičov 

a neuveriteľný ohlas zo strany detí, ktoré už teraz sa hlásia do letného tábora. 

 CVČ sa svojou činnosťou aktívne zapája a zároveň spolupodieľa na organizovaní 

kultúrnych a športových podujatí v meste Spišské Vlachy a v blízkom okolí, ktoré sú hlavne 

zamerané pre deti... (vystúpenia, súťaže,výstavky, animácie....) 

 Hlavné ciele v koncepčnom zámere rozvoja CVČ boli splnené a v SWOT analýze bolo 

poukázané na silné a slabé miesta s odporúčaním venovať viac pozornosti na ich prekonávanie. 

 Je možné konštatovať, že správa spĺňa požiadavky vyhlášky, je prehľadná a sú v nej 

pravdivé informácie o činnosti CVČ. 

 Na základe uznesenia Rady centra voľného času zo dňa 26.11.2018 žiadame mestské 

zastupiteľstvo, aby pri tvorbe rozpočtu na rok 2019  prihliadalo na dôležitosť zachovania 

samostatného  Centra voľného času v Spišských Vlachoch. Jeho výsledky, vysoká spokojnosť 

a referencie zo strany rodičov detí, ako aj detí samotných , verejnosti, je dostatočným dôvodom 

na to, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo touto problematikou a to navýšením ročného 

rozpočtu pre zariadenie, ktoré by napomohlo k ešte kvalitnejšej a efektívnejšej činnosti CVČ, 

k jej dostatočnému pokrytiu mzdových a prevádzkových nákladov.  

 Odporúčame zriaďovateľovi túto správu schváliť. 

 

V Spišských Vlachoch: 29.11.2018 

 

            Erika Mihaliková 

         predsedníčka rady CVČ 

 


