Výročná správa
Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou za rok 2019
Rada školy RŠ pracovala do 6.2.2019 v tomto zložení:
Katarína Brúgóšová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mária Šimková a Zdenka Valkovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ pracovala od 7.2.2019 v tomto zložení:
Mgr. Diana Dókušová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mária Šimková a Zdenka Valkovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ v roku 2019 zasadala 5 krát. Účasť je podchytená na prezenčných listinách. Počas roka
došlo k týmto dôležitým zmenám:
6.2.2019 – prijatie Dodatku č.1 k Štatútu RŠ. Dodatok bolo potrebné prijať kvôli odchodu
predsedníčky RŠ, Kataríny Brúgóšovej na materskú dovolenku. Nasledujúci deň prebehla
voľba zástupcu pedagogických zamestnancov, bola zvolená Mgr. Diana Dókušová.
7.2.2019 na zasadnutí RŠ bola zvolená nová predsedníčka RŠ, Mgr. Diana Dókušová.
Na jednotlivých zasadnutiach boli prejedané nasledovné materiály:
• Hodnotenie činnosti Centra voľného času CVrČek (CVČ) za prvý polrok 2018/2019
•

Hodnotenie činnosti Centra voľného času CVrČek za druhý polrok 2018/2019

•

Plán letnej činnosti na leto 2019

•

Plán práce RŠ na rok 2019

• Výročná správa RŠ za rok 2018
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2018/2019
• Vyhodnotenie letnej činnosti 2019
• Finančná situácia CVČ
Členovia RŠ na svojich zasadnutiach schválili:
•

Plán práce RŠ na rok 2019

• Výročnú správu RŠ za rok 2018

• Odporúčali riaditeľke CVČ na schválenie a predloženie zriaďovateľovi Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2018/2019
Materiály predkladala riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Tóthová, predsedníčky RŠ, Katarína
Brúgóšová a Mgr. Diana Dókušová. Z každého zasadnutia je zhotovený zápis, ktorý je založený
medzi dokumentáciou RŠ.
Výročná správa bola prerokovaná v RŠ dňa 10.3.2020

V Moldave nad Bodvou, 10.03.2020

Mgr. Diana Dókušová, predsedníčka RŠ

