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Výročná správa
Rady školy pri Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou za rok 2020
Rada školy RŠ pracovala do 11.3.2020 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 pracovala od 11.3.2020 v tomto zložení:
Mgr. Diana Dókušová – zástupca pedagogických zamestnancov – predsedníčka RŠ
Ing. Ján Csala – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Bc. Martina Halászová a Brigita Fiľakovská – zástupcovia rodičov
Mária Hiblárová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RŠ v roku 2020 zasadala 3 krát. Účasť je podchytená na prezenčných listinách. Počas roka
došlo k týmto dôležitým zmenám:
17.2.2020 prebehli voľby do RŠ.
10.3.2020 bola za predsedníčka opätovne zvolená Mgr. Diana Dókušová.
11.3.2020 mesto Moldava nad Bodvou potvrdilo zriadenie RŠ pri CVČ.
Na jednotlivých zasadnutiach boli prejedané nasledovné materiály:
• Hodnotenie činnosti Centra voľného času CVrČek (CVČ) za prvý polrok 2019/2020
• Oboznámenie členov s priebehom volieb do RŠ
• Hodnotenie činnosti CVČ za druhý polrok 2019/2020
• Plán letnej činnosti na leto 2020
• Plán práce RŠ na rok 2020
• Výročná správa RŠ za rok 2019
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2019/2020
• Vyhodnotenie letnej činnosti 2020
• Finančná situácia CVČ
• Pripomienka k návrhu rozpočtu pre CVČ a Dodatku č. 3 k VZN č. 118 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta na
rok 2021
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Členovia RŠ na svojich zasadnutiach schválili:
• Plán práce RŠ na rok 2020
• Výročnú správu RŠ za rok 2019
• Odporúčali riaditeľke CVČ na schválenie a predloženie zriaďovateľovi Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za školský rok 2019/2020
Materiály predkladala riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Tóthová a predsedníčka Mgr. Diana
Dókušová. Z každého zasadnutia je zhotovený zápis, ktorý je založený medzi dokumentáciou
RŠ.
Z rozhodnutia ministra školstva bola v CVČ od 5. októbra 2020 prerušená prevádzka do
odvolania. Z toho dôvodu boli materiály v decembri zaslané členom RŠ mailom.
Výročná správa bola prerokovaná v RŠ dňa 1.2.2021 online, z dôvodu trvania vážnej
epidemiologickej situácie a zákazu vychádzania.

V Moldave nad Bodvou, 1.2.2021
Bc. Martina Halászová, v.z.
(predsedníčka RŠ je od januára 2021 na materskej dovolenke)

