RADA ŠKOLY PRI CVČ SPEKTRUM, NOVACKÉHO 14, 971 01 PRIEVIDZA
ZÁPISNICA
zo dňa 18. októbra 2016
Prítomní :
Neprítomný:
Prizvaná:

J.Mečiar, E.Hrbíková, E. Šujanová, E. Dadíková, B.Bucák
J .Horňáková, D. Šmidáková
M. Bencová, riaditeľka CVČ Prievidza

Program:
1.Kooptácia člena RŠ za nepedagogických zamestnancov.
2.Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ
3. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk.
roku 2015 / 2016
4. Plán činnosti CVČ v školskom roku 2016 / 2017
5. Rozpočet CVČ na rok 2017
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
K bodu 1 /
Predseda RŠ privítal členov Rady a predstavil novozvolenú členku RŠ za
nepedagogických zamestnancov Ing. Eriku Šujanovú.
K bodu 2 /
V zmysle čl.5, odst.20 Štatútu RŠ boli v tajnom hlasovaní zvolený za predsedu RŠ Ján
Mečiar, za podpredsedu RŠ Dagmar Šmidáková a verejným hlasovaním bola za zapisovateľku
zvolená Katarína Cifríková.
K bodu 3 /
M. Bencová predložila Správu o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti v šk. roku
2015 / 16. Táto správa bola elektronicky zaslaná všetkým členom RŠ. P. riaditeľka zhodnotila
stav členov ZÚ a účasť detí a mládeže na podujatiach organizovaných CVČ. Informovala
o personálnych zmenách, stručne vyhodnotila činnosť a zhodnotila stav priestorov a areálu.
Počas tohto obdobia bolo zrekonštruované oplotenie areálu, bola dokončená oprava
strechy, bola opravená porucha potrubia, vymenené boli ďalšie okná za plastové, opravené
a vymaľované boli priestory pre Materské centrum Slniečko, Mini ZOO, zrekonštruované boli
kancelárie a dve miestnosti. Na záver informovala o organizáciách, s ktorými CVČ
spolupracuje pri aktivitách pre deti a mládež mesta Prievidza.
K bodu 4/
M. Bencová predložila Plán činnosti CVČ v šk. roku 2015/ 16. V novom školskom roku
je do 39 záujmových útvarov CVČ prihlásených 511 detí. P. riaditeľka upozornila, že plán nie
je kompletný, nakoľko počas roka sa vyskytnú nové požiadavky na podujatia a vystúpenia,
ktoré sa nedajú predvídať. Informovala členov rady o podujatiach ktoré CVČ bude realizovať
do konca roku 2016: „Strigônsky zlet“, „Svätomartinský lampiónový sprievod“, „Vianočný
trh“ a iné.
K bodu 5/
E. Šujanová podrobne informovala o návrhu rozpočtu CVČ na rok 2016, ktorý je
rozdelený na mzdy a tovary a služby.

K bodu 6/
Diskusia bola vedená pri každom bode rokovania RŠ, kde sa predniesli bližšie
informácie o ZÚ. P. Dadíková sa zaujímala o naplnenie plánov, ktoré si p. riaditeľka vytýčila
pri nástupe do funkcie. Pani riaditeľka pozvala členov rady na vernisáž fotografií členov
fotoklubu JUNIOR pri CVČ, ktorý vedie Magda Malichová ( pri príležitosti jej životného
jubilea 80 r.) a uvedenie kalendára mesta na rok 2017 s tematikou prievidzských sgrafít.,
K bodu 7/
Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri CVČ SPEKTRUM zo dňa 6.10.2015
1. Rada konštatuje:
a) že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na jej rokovaní zúčastnilo 7 členov zo 7
riadnych členov.
2. Rada jednohlasne schvaľuje program zasadnutia
3. Rada volí :
predsedu: Jána Mečiara
podpredsedu: Dagmar Šmidákovú
zapisovateľa: Katarínu Cifríkovú
4. Rada prerokovala :
Správu o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk.
roku 2015/2016
5. Rada berie na vedomie:
a) Návrh rozpočtu CVČ na rok 2017
b) Plán činnosti CVČ v školskom roku 2016/2017
6. Rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť :
a) Plán činnosti CVČ v školskom roku 2016/2017
b) návrh rozpočtu CVČ na rok 2017 v predloženom znení.

V Prievidzi dňa 18. októbra 2016

Zapísala : K. Cifriková, zapisovateľka ŠR

