Centrum voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, Kolárovo

Na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 23.09.2013
K bodu rokovania číslo: 4g)

Vyhodnotenie zabezpečenia prevádzkovania CVČ počas letných
prázdnin v r. 2013

Predkladá: Mgr. Zoltán Finta, riaditeľ CVČ
Spracoval: Mgr. Zoltán Finta, riaditeľ CVČ

Uložené prejednať v komisiách:
-

MsR
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

Materiál obsahuje:

1) Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje
- Vyhodnotenie zabezpečenia prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2013

2) Tematický materiál:
prázdnin v r. 2013

Vyhodnotenie zabezpečenia prevádzkovania CVČ počas letných

3) Dôvodová správa: materiál bol vypracovaný za účelom vyhodnotenia splnenia úloh
4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samposprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov

5) Skratky
RŠ - rada školy
MsÚ – Mestský úrad
MsZ – Mestské zastupiteľstvo
ŠJ – školská jedáleň
CVČ – Centrum voľného času
ZŠ – Základná škola
ŠKD – školský klub
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Letné tábory 2013
Vyhodnotenie
1. týždeň – prímestský tábor, od 01.07. do 04.07.2013
Miesto: CVČ Kolárovo
Program: denne od 7.00 do 17.00 hod.
Cena: 19,2.-€/týždeň(4,8.-€/deň)
Cena zahŕňa: obed v školskej jedálni, mat.zabezpečenie, vstupenky a autobusovú dopravu
Počet účastníkov: 53
Plán splnený
2.týždeň – prímestský tábor ľudových umení, od 08.07. do 12.07.2013
Miesto: CVČ Kolárovo
Program: denne od 7.00 do 17.00 hod.
Cena: 15.-€/týždeň(3.-€/deň)-pre deti a mládež do 18 rokov, 25.-€/týž.(5.-€/deň) pre
dospelých
Cena zahŕňa: obed v školskej jedálni, mat.zabezpečenie, vstupenky a autobusovú dopravu,
výuku ľudového tanca s odborným dozorom, vstupné na koncerty a na večerné programy.
Tábor bude spoluorganizovaný s občianským družením Gúta és vidéke társulás a spolkom
Magyar asszonyok ligája a miestnou organizáciou CSEMADOK. Finančne náročné programy
a vystúpenia umelcov budú podporované spoločne s Cvč horeuvedené organizácie.
Počet účastníkov: 95
Plán splnený, drobné zmeny v programe v dôsledku počasia 11.07. žiadny program
nebol zrušený.

3.týždeň – prímestský tábor, od 15.07. do 19.07.2013
Miesto: CVČ Kolárovo
Program: denne od 7.00 do 17.00 hod.
Cena: 24.-€/týždeň(4,80.-€/deň)
Cena zahŕňa: obed v školskej jedálni, mat.zabezpečenie, vstupenky a autobusovú dopravu
Počet účastníkov: 44
Plán splnený
4-5.

týždeň – prímestský tábor, od 22.07. do 26.07., od 29.07. do 02.08.2013

Miesto: CVČ Kolárovo
Program: denne od 7.00 do 17.00 hod.
Cena: 24.-€/týždeň(4,80.-€/deň)
Cena zahŕňa: obed v školskej jedálni, mat.zabezpečenie, vstupenky a autobusovú dopravu
Počet účastníkov: 55
Plán splnený, drobné zmeny boli vykonané v dôsledku počasia, žiadny program nebol
zrušený, boli len presuny časových harmonogramov.

Vodácky – putovný tábor, od 29.07. do 02.08.2013
Miesto: CVČ Kolárovo
Program: podľa pokynov vychovávateliek
Cena: 24.-€/týždeň(4,8.-€/deň)
Cena zahŕňa: stravu v kampe(podľa dohody), mat.zabezpečenie, prepravu kanoe a osôb
Na splav sa môžu prihlásiť deti nad 12 rokov, počet zahlásených je obmedzení počtom kanoe.
Počet účastníkov: 44
Plán splnený
Konštatujem, že zmena a spestrenie programov letných táborov bolo veľmi úspešné.
Zaznamenali sme nárast detí o cca 55% a hodnotenie rodičov a verejnosti bolo veľmi
pozitívne. Pri zabezpečení programov ľudových umení a tradícií sme úzko spolupracovali
miestnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Spoločne sme mohli uvoľniť viac
finančných , prírodných ale aj ľudských zdrojov na obohatenie programov čo nám pomohlo
aj pri väčšej informovanosti verejnosti o priebehu programov.

