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Z Á P I S N I C A 
  
zo zasadnutia Rady školy pri CVČ  Dubnica nad Váhom (ďalej len RŠ), ktorá sa konala dňa 
15. 10. 2019. 
 
Účasť: 
Podľa prezenčnej listiny. Prizvaná bola aj riaditeľka CVČ Mgr. Alena Porubčanová. 
 
Program: 
  
1.   Otvorenie zasadnutia   
2.   Predloženie správ na vyjadrenie RŠ 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach 
- Školský poriadok 
- Výchovný program 
- Koncepčný zámer na roky 2019-2021 
- Vyhodnotenie koncepčného zámeru 
- Pracovný poriadok  

3.  Diskusia 
 

  
Zápis o priebehu zasadnutia: 
 
Ad 1: 
 

a) Zasadnutie RŠ pri CVČ  Dubnica nad Váhom otvorila a prítomných privítala 
predsedkyňa rady školy  PaedDr.Tamara Gräffinger.  

 
b) Prítomní členovia RŠ pri CVČ  Dubnica nad Váhom podpísali prezenčnú listinu (v 

prílohe). 
 

c) Za zapisovateľa bol schválený Ing. Emil Suchánek.  
 

d) Na návrh predsedkyne RŠ bol program  v bode 2 doplnený o správy: 
- Rozpočet CVČ Dubnica nad Váhom na rok 2020 
- Pedagogicko-organizačné a materiálno–technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu 
 

e) Ďalej bol doplnený bod programu Prerokovanie a schválenie Štatútu CVČ Dubnica 
nad Váhom, ktorý bol zaradený pred bod 2. 

 
f) Predložené návrhy na zmenu programu boli schválené prítomnými členmi 

jednomyseľne. Program zasadnutia bol schválený ako celok nasledovne: 
 

1. Otvorenie zasadnutia   
2. Prerokovanie a schválenie Štatútu CVČ Dubnica nad Váhom 
3.   Predloženie správ na vyjadrenie RŠ 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach 
- Školský poriadok 
- Výchovný program 
- Koncepčný zámer na roky 2019-2021 
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- Vyhodnotenie koncepčného zámeru roku 2018 
- Rozpočet CVČ Dubnica nad Váhom na rok 2020 
- Pedagogicko-organizačné a materiálno–technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu 
- Pracovný poriadok  

4.  Diskusia 
5   Záver 
 
 

Ad 2: 
 

a) Na základe požiadavky vedúcej odboru školstva Mgr. Márie Balážová predsedkyňa 
RŠ predložila prítomným nový návrh Štatútu CVČ Dubnica nad Váhom, ktorý bol 
vopred zaslaný všetkým členom RŠ mailom.  
 

b) V rozprave boli vyjasnené prítomným všetky otázky. 
 

c) Predsedkyňa RŠ dala hlasovať o predloženom znení Štatútu. Návrh bol schválený 
jednomyseľne. 
 
 

Ad 3: 
 

a) Riaditeľka CVČ Mgr. Alena Porubčanová predložila členom RŠ jednotlivé správy 
v zmysle programu. Všetky sú u nej k nahliadnutiu členom RŠ, zamestnancom CVČ 
a v zmysle zákona aj prihláseným deťom a ich rodičom. 
 

b)  Riaditeľka CVČ zodpovedala na otázky k jednotlivým materiálom. Boli tiež vopred 
zaslané členom RŠ mailom, takže sa mohli s nimi oboznámiť. 

 
c) Člen RŠ Ing. Emil Suchánek navrhol, aby sa o správach hlasovalo „en bloc“.  

 
d) Predsedkyňa RŠ dala hlasovať o predložených dokumentoch. Uznesenie bolo 

jednomyseľne schválené. 
 
 

Ad 4: 
 

a) Členovia RŠ sa v diskusii zaujímali o chod CVČ, jeho rozvoj i problémy, aktivity 
CVČ a spokojnosť detí a ich rodičov s nimi. Z diskusie vyplynula úloha: 
 
Zriadiť schránku na námety na zlepšenie fungovania CVČ Dubnica nad Váhom. 
 
Zodpovedná: riaditeľka CVČ                             Termín: 15. 11. 2019     
 
 

Ad 5: 
 

a) Predsedkyňa PaedDr.Tamara Gräffinger ukončila zasadnutie a prítomným členom 
poďakovala za ich účasť.  
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Uznesenie 

 
zo zasadnutia Rady školy pri CVČ  Dubnica nad Váhom, ktorá sa konala dňa 15. 10. 2019 
o 17.00 hod. v budove školy. 
 
 
A) Rada školy schvaľuje: 
 

1.  Štatút CVČ Dubnica nad Váhom 
 
 
B) Rada školy berie na vedomie : 
 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach 

2. Školský poriadok 

3. Výchovný program 

4. Koncepčný zámer na roky 2019-2021 

5. Vyhodnotenie koncepčného zámeru roku 2018 

6. Rozpočet CVČ Dubnica nad Váhom na rok 2020 

7. Pedagogicko-organizačné a materiálno–technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu 

8. Pracovný poriadok  
 

 
                                                                                           
 
V Dubnici n/V., dňa 19. 10. 2019        
                      
 

Zapísal: Ing. Emil Suchánek, člen RŠ 


