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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  RAKÚSY 
 

 

 

SPRÁVA O  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH  

A PODMIENKACH  PRÁCE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

 

I. Základné identifikačné údaje  

 

a) 

1. Názov školského zariadenia : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RAKÚSY

  

 

         2. Adresa školského zariadenia :    Rakúsy 81, 059  76 

 

3. Telefónne a faxové čísla zariadenia :  0918 756 385,  0911 262 311 

   

4. Internetová a elektronická adresa :  cvc.rakusy@szm.sk   

     

5. Údaje o zriaďovateľovi  zariadenia : obec Rakúsy 

 

6. Zamestnanci:   Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka 

                              Bc. Patrícia Šefčíková, pedagogický pracovník 

                              Martina Höcherová, pedagogický pracovník 

                              Lenka Malecová, ekonómka  

                              Maroš Mirga, údrţbár 

                              Iveta Malinová, upratovačka 

 

7. Údaje o rade školy: 

 

Rada CVČ bola zriadená podľa zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve na ustanovujúcej schôdzi po predchádzajúcich voľbách  

17. 1. 2008. Má 5 členov. 

 

1. Mgr. Anna Ratajová – predseda, delegovaný zástupca inej výchovno-    

                                         vzdelávacej inštitúcie  

2. Bc. Patrícia Šefčíková – volený člen za zamestnancov 

3. František Čekovský – delegovaný zástupca obce 

4. Peter Gábor – delegovaný zástupca obce 

5. Danka Polhošová – volený zástupca za rodičov  

 

Rada CVČ sa stretáva podľa potreby a jej činnosť sa riadi zákonom 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

mailto:cvc.rakusy@szm.sk
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PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNE PODMIENKY ČINNOSTI  

 

Centrum voľného času Rakúsy začalo svoju činnosť 1. 9. 2007. V súlade 

so zákonom č. 279/1993 o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov sa 

zaoberalo záujmovou činnosťou detí a mládeţe v obci Rakúsy, v januári 2008 

svoju činnosť  rozšírilo aj na obec Mlynčeky a v školskom roku 2008/2009 na 

obec Liptovská Teplička, kde súbor Romani Star účinkoval na Dni Rómov. 

Počas tohto prvého roka svojho fungovania zabezpečovalo výchovno-

vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeţe, vytváralo 

podmienky na neformálne vzdelávanie prostredníctvom pravidelnej 

i nepravidelnej činnosti. 

Sídlo CVČ Rakúsy je od septembra 2008 v budove bývalých šatní TJ. 

Druhá kancelária je v školskej budove v osade, aby bol vytvorený priestor pre 

vedúcich krúţkov pri popoludňajšej činnosti nezávisle na činnosti ZŠ s MŠ. 

CVČ Rakúsy od školského roku prevádzkuje  budovu, ktorú má 

v prenájme podľa nájomnej zmluvy spolu s celým areálom – futbalové ihrisko 

a multifunkčné ihrisko. V budove funguje aj na činnosti CVČ nezávislý klub 

mladých Modrá ustrica a priestor na činnosť tu má vytvorené stolnotenisové 

druţstvo Rakúsy. Tieto dve nezávislé organizácie majú povinnosť rešpektovať 

prevádzkový poriadok budovy CVČ, ale priestory vyuţívajú bezplatne. Všetky 

prevádzkové náklady vrátane údrţby budovy a ihrísk (kosenie, oprava oplotenia, 

obrubníkov, opravy interiéru) znáša centrum voľného času, ktoré okrem toho platí 

obci aj nájom 166 € mesačne. 

Od septembra do decembra sa činnosť centra voľného času sústredila 

okrem pravidelnej a nepravidelnej záujmovej činnosti na budovanie 

multifunkčného ihriska a jeho oplotenia. Z tohto dôvodu bolo vytvorené aj 

pracovné miesto údrţbára, kde bol do decembra 2008 na dobu určitú zamestnaný 

Vladimír Malina. Od júna 2009 túto funkciu zastáva Maroš Mirga. Do septembra 

2009 vykonávala v CVČ Rakúsy absolventskú prax Lenka Badţová, ktorá sa tým 

pripravovala na prácu stáleho zamestnanca a zároveň začala študovať pedagogiku 

na vysokej škole. 

 

 

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ 

 

Do pravidelnej krúţkovej činnosti bolo na začiatku školského roka 

prihlásených 1010 detí, na konci školského roka to bolo 1 073 detí. Vzdelávacie 

poukazy odovzdalo 468 detí. 

Pravidelná krúţková činnosť sa realizovala v týchto budovách: 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v obci – 13 krúţkov 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v osade – 18 krúţkov 

- budova ZŠ s MŠ Rakúsy v Keţmarku – 8 krúţkov 

- budova CVČ v obci  - 27 krúţkov 

- mimo obce – 2 krúţky 
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V školskom roku 2008/2009 pracovali v CVČ tieto krúţky: 

 
 NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI: POČ

ET 

NAD 

15 

1. Práca s počítačom pre 

najmenších 

Patricia Šefčíková 15 - 

2. Hráme sa s Orffom Patricia Šefčíková 15  - 

3. Moderný tanec 1 Patricia Šefčíková 18 2 

4. Moderný tanec 2 Martina Hocherová 10  - 

5. VMR Patricia Šefčíková 26 26 

6. Rozvíjame sa hrou 2 Patricia Šefčíková 7 - 

7. Rozvíjame sa hrou 1  Martina Hocherová 15 - 

8. Moderný ţivotný štýl Danka Vdovjaková 10 5 

9. Čitateľský  Patricia Šefčíková 10  - 

10. Šikovné ruky Martina Hocherová 15 - 

11. Romani Star 1 Monika Jurašková 10  10 

12. Rómska kultúra 1 Monika Jurašková 5  5 

13. Romani Star 2 Pavol Miţigár 20  - 

14. Rómska kultúra 2 Pavol Miţigár 15  - 

15. Práca s počítačom 2 Juraj Jakubec 15 5 

16. Stolný tenis 1 Juraj Jakubec 16 4 

17. Práca s počítačom 1 Zuzana Novotná 16 - 

18. Športovo-turistický Zuzana Novotná 16 - 

19. Slovenčinár 2 Vladimír Kolumber 23 - 

20. Stolný tenis 2 Vladimír Kolumber 16 5 

21. Športový Vladimír Kolumber 16 6 

22. Loptové hry Vladimír Kolumber 16 8 

23. Futbal Rakúsy František Vdovjak 22 10 

24. Farebná paleta Anna Lenkavská 9 - 

25. Pohybom k zdraviu Anna Lenkavská 10 - 

26. Z kaţdého roţka troška Zuzana Leštinská 9 - 

27. Výtvarný  Viera Krajňáková 8 - 

28. Prírodovedný Viera Krajňáková 16 - 

29. Rozvíjanie tvorivosti Anna Fioleková 23 - 

30. Farebný svet Martina Frankovičová 18 - 



 5 

31. Futbal Mlynčeky Jaroslav Vojtaššák 20 3 

32. Šitie a oprava odevov Otília Dovalová 15 5 

33. Rozvoj grafomotoriky Monika Kováčová 16 - 

34. Slovenčina pre kaţdého Anna Ratajová 18 4 

35. Slovenčinár 1 Ţofia Valenčíková 23 - 

36. Rómska literatúra Ľudmila Mirgová 17 - 

37. Z rozprávky do rozprávky  Viera Štanclová 19 - 

38. Matematikár Blanka Alexyová 15 - 

39. Nemčina pre kaţdého Lenka Petrovčinová 15 2 

40. Ruská konverzácia 1 Boţena Vojtaššáková 15 - 

41. Ruská konverzácia 2 Boţena Vojtaššáková 15 - 

42. Aerobic Slávka Birošíková 16 8 

43. Spoločenské tance Slávka Birošíková 20 5 

44. Spevácky 1 Katarína Vdovjaková 12 4 

45. Jazdecký Katarína Vdovjaková 15 4 

46. Hasičský Peter Kuruc 20 6 

47. Tvorivé dielne 1 Iveta Malinová 12 2 

48. Divadelný Iveta Malinová 10 5 

49. Tvorivé dielne 2 Jana Pisarčíková 12 - 

50. Tvorivé dielne 3 Helena Česáková 21 - 

51. Tvorivé dielne 4 Helena Česáková 20 - 

52. Hudobno-pohybový Mária Šimanská 13 - 

53. Logopedický 1 Mária Šimanská 20 - 

54. Enviromentálny Alica Tauchinová 13 - 

55. Štyri ročné obdobia Eva Šefčíková 20 2 

56. Príprava jedál a stolovania Alenka Šavelová 16 8 

57. Tvorivé dielne 5 Lucia Brutovská 15 - 

58. Práca s počítačom 3 Lucia Brutovská 10 - 

59. Čarovné rúčky Gabriela Dernerová 18 - 

60. Tvorivé dielne 6 Ľudmila Fričová 20 - 

61. Tvorivé dielne 7 Bronislava Kredatusová 15 - 

62. Logopedický 2 Mária Marhefková 8 - 

63. Čitateľský 2 Jaroslava Bátorová 8 - 

64. Spevácky 2 Ladislav Godla 13 - 



 6 

65. Čitateľský 3 Mária Kozová 20 - 

66.  Pohybové hry Lýdia Strišovská 15 - 

67. „Densáčik“ L. Teplička Valéria Ďurašová 15 - 

68. Angličtina pre  

najmenších 

Helena Česáková 18 - 

 

 

 

Krúţkovej činnosti sa okrem interných pedagogických zamestnancov venovalo 

37 externých zamestnancov na dohodu. 

 

 

 

 

 

PRÍLEŢITOSTNÁ ČINNOSŤ 

 

 Príleţitostná činnosť sa vykonávala v areáli šatní TJ, v kinosále OcÚ 

Rakúsy, a na rôznych miestach v prírode v blízkom i vzdialenejšom okolí obce. 

 Väčšina príleţitostnej činnosti sa realizovala v areáli CVČ – v budove a na 

ihriskách.  

 

Prehľad akcií počas školského roka 

 

 

September 2008 

 Výchovný koncert Viktora Guľváša 

 

Október 2008   

 Divadelné predstavenia prešovského kočovného divadla Portál – Zlatá 

rybka a O troch grošoch. 

 Vystúpenie Spektakulárnej divadelnej spoločnosti – 2x 

 Výchovný koncert hudobnej skupiny Revivals – Hudba vo filme – 3x 

 Prázdninové rozprávkové dopoludnie v CVČ 

 

    November 2008 

 Návšteva detského filmového predstavenia v keţmarskom kine Iskra - 3x 

ţiaci školy 

 Návšteva filmového predstavenia Cinka Panna v kine Iskra 

 

December 2008 

 Výchovný koncert hudobnej skupiny Revivals 

 Mikulášska besiedka 

 Vianočná besiedka v obci 
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 Vianočný program na námestí v Keţmarku – ukáţka kultúry rómskej 

národnostnej menšiny 

 Návšteva Vitálneho sveta v Tatrách 

 

Január 2009 

 Rakúsy majú talent 

 Zimný športový deň 

 Hokejové popoludnie 

 Zimné hry na snehu – Najkrajšia snehová socha 

 Koncert piesní z Repete 

 Divadelné predstavenie Cigánča v Dome kultúry Poprad 

 Prezentácia krúţkovej činnosti 

 Nočné rozhovory  

 

 

Február 2009 

 Karneval pre deti z obce 

 Zrod ţivota – výchovný koncert Valentína Čekovského 

 Výchovný koncert agentúry Let Art production 

 Karneval pre deti z osady 

 Rozprávkový deň 

 Sánkovačka 

 Športový deň 

 Výlet na Štrbské Pleso 

 Návšteva Aqua Parku v Poprade 

 

Marec 2009 

 Návšteva Divadla Jonáša Záborského v Prešove – František z Assisi 

 Poznáte rozprávky - súťaţ 

 

 

Apríl 2009 

 

 Výchovný koncert v KaSS Keţmarok 

 Nočné rozhovory (stanovačka) 

 Súťaţ Najkrajšie tričko (maľovanie na textil) 

 Detská rómska zábava 

 Poznáte rozprávky – súťaţ 

 Návšteva divadla ExTeatro v Ľubici 

 Umučenie Krista podľa Mela Gibsona – premietanie filmu 

 Rodičia a deti sa zabávajú – hudobno-zábavný program 

 Športové popoludnie 
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Máj 2009 

 Výlet do Starej Ľubovne 

 Vystúpenie divadla Romathan v kinosále 

 Diskotéka 

 Návšteva Divadla Jonáša Záborského v Prešove – František z Assisi 

 Deň matiek – prezentácia krúţkovej činnosti 

 Návšteva filmového predstavenie Niko a cesta ku hviezdam v Kine Iskra 

Keţmarok 

 Deň matiek  - Repete (Dr. Bajla) 

 Deň matiek –  

 Výchovný koncert Očová, Očová 2x 

 Výchovný koncert  agentúry Ľudia proti rasizmu 2x 

 Výchovný koncert – opera Bastien a Bastienka 2x 

 Deň detí 

 

 

Jún 2009  
 

 Rozprávkové predstavenie v Keţmarskom hrade 

 Návšteva filmového predstavenia v kine Iskra Keţmarok 2x 

 Deň detí v obci 

 Výlet do Botanickej záhrady v Košiciach 

 Návšteva Rozprávkového festivalu a ZOO v Bojniciach 

 Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa – 3-dňová súťaţ 

 Stanovačka v CVČ 

 

 

Júl 2009 

 Hurá prázdniny – súťaţno-zábavný deň v osade 

 Stanovačka v CVČ – Romani star 

 Stanovačka v CVČ – členovia Klubu Moderné dievča 

 EĽRO – deti z obce 

 Gospel talent fest – Spišský salaš 

 Výlet do Vysokých Tatier 

 Festrom 2009 v Kríţovej Vsi – vystúpenie 

 Výlet do Vysokých Tatier 

 Letný tábor v Dolnej Strehovej 

 Vystúpenie Cigáni idú do neba v rámci Keţmarského kultúrneho leta 

 Rómska Superstar v Spišskom Hrhove 

 Stanovačka v CVČ 

 Kurz šitia a opravy odevov 
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August 2008  
 

 Prímestský tábor Soľ nad zlato v Rakúsoch (Saleziáni) 

 Stanovačka v CVČ – deti z obce 

 Rodičia a deti sa zabávajú – hudobno-zábavný program  

 Stanovačka v CVČ – deti z obce 

 Rozlúčka s prázdninami 

 Kurz šitia a opravy odevov 

 

 

  Za najvýznamnejšie podujatie uplynulého školského roka povaţujem 

podujatie Rakúsy majú talent, ktoré sa konalo 5. januára 2009. Predsedom 

poroty bol Robo Mikla, čo bolo nie len veľkou atrakciou, ale aj veľkým 

prínosom pre motiváciu mladých ľudí v obci. Na tomto podujatí sa podarilo 

spojiť rómsku a nerómsku mládeţ na jednom podujatí, k čomu do značnej 

miery prispel aj Robo Mikla, ktorý sa rovnako priateľsky správal ku všetkým. 

Podujatie vyvrcholilo koncertom Roba Miklu. 

 K pobytovým akciám môţem zaradiť trojdňovú účasť našich členov na 

súťaţnom podujatí Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa, ktorú kaţdoročne 

organizuje CVČ Stará Ľubovňa. 

 Kvôli nedostatku finančných prostriedkov sme v tomto roku obmedzili 

pobytové zájazdy detí. Nahradili sme to „stanovačkami“ detí v budove CVČ. 

Poslaním týchto akcií bolo naučiť deti správať sa v prostredí inom ako je ich 

domáce prostredie, keďţe tieto podujatia boli určené pre rómske deti. Učili sa 

tieţ sebaobsluţným činnostiam  - pripraviť si večeru, ustlať, byť ohľaduplný 

k ostatným pri spaní, upratať si ráno po sebe, dať všetko na poriadok a upratať 

miestnosť, kde sa spalo. V neposlednom rade to bol pre deti záţitok. Zo strany 

nerómskych detí nebol o tieto akcie záujem.  

 Z hľadiska záţitkov boli v tomto školskom roku významné aj poznávacie 

zájazdy, ktorých však bolo v tomto roku menej kvôli nedostatku financií. 

 

Prázdninová a letná činnosť 

 

  Počas letných prázdnin sa uskutočnil letný tábor v Dolnej Strehovej, 

ktorého sa zúčastnilo 20 nerómskych detí. Výhodou pre účastníkov bolo, ţe 

polovicu nákladov hradilo CVČ. Tábor bol veľmi úspešne zvládnutý vďaka Bc. 

Patrícii Šefčíkovej, ktorá ho celý zorganizovala a zúčastnila sa ho ako vedúca. 

 

 Za ďalšie významné podujatie povaţujem návštevu Saleziánov 

z bardejovského sídliska Poštárka, ktorí zorganizovali priamo v rómskej osade 

5-dňový prímestský tábor Soľ nad zlato, ktorého sa aktívne zúčastnilo viac ako 

150 detí. Na tomto tábore sa podieľali interní zamestnanci CVČ Rakúsy za 

asistencie terénnych sociálnych pracovníkov. Toto podujatie malo veľký 

význam z hľadiska upevňovania sociálneho cítenia medzi rôznymi komunitami 
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mládeţe, posilnilo prosociálnu výchovu detí. Hostia z Bardejova boli ubytovaní 

v budove CVČ v obci, v ktorej sa na ten čas prerušili prázdninové aktivity.         

  

   Okrem uţ spomínaných letných táborov počas letných prázdnin fungovala 

nepretrţitá klubová činnosť v budove CVČ v obci, kde boli denne od 10.00 do 20.00 

h k dispozícii herne a ihriská bez poplatku. V trochu menšom rozsahu fungovala 

klubová činnosť aj v školskej budove v osade. Deti tu mohli prichádzať a venovať  sa 

tomu, čo ich zaujíma. Táto zvýšená aktivita  budove CVČ však mala za následok 

nespokojnosť na strane nerómskej mládeţe. 

 

 

FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI  

 

Príjmy:  

 

 Rok 2008 Rok 2009 Spolu  

Dotácia  1 049 300,- Sk 74 083,25,- € 108 913,62,- € 

Poplatky  248 670,- Sk 13 924,40,- € 22 178,73,- € 

Vzdelávacie 

poukazy 

149 760,- Sk 7 862,- € 12 833,12,- € 

   143 925,47,- € 
 

 

 

Výdavky : 

 

 Rok 2008 Rok 2009 Spolu  

Mzdy 536 273,- Sk 26 251,97,- € 44 052,97,- € 

Odvody  197 521,- Sk 9 771,- € 16 327,50,- € 

Tovary a sluţby 1 414 364,- Sk 52 571,25,- € 99 519,53,- € 

        Z toho dohody 482 928,- Sk 12 431,92,- € 28 462,19,- € 

   188 362,19,- € 

 

Vyuţitie vzdelávacích poukazov: 

 

 Rok 2008 Rok 2009 Spolu  

Pomôcky na krúţky 143 000,- Sk - 4 746,73,- € 

Všeobecný materiál 20 000,- Sk - 663,88,- € 

Fotoaparát 18 000,- Sk - 597,49,- € 

Prepravné na 

zájazdy 

5 000,- Sk - 165,97,- € 

Dohody - 7 862,- € 7 862,- € 

   14 036,07,- € 
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V školskom roku 2008/2009 sme vyuţívali samostatné prenajaté priestory a 

keďţe v budove CVČ bola nepretrţitá prevádzka od pondelka do nedele, mali sme 

pomerne vysoké výdavky na energie, údrţbu budov a pod.  

Najväčšie výdavky sme mali s vybudovaním oplotenia, obrubníkov 

a asfaltovaním na multifunkčnom ihrisku. Výdavky sme mali aj na materiálové 

zabezpečenie chodu CVČ a činnosti krúţkov – nákup zvukovej techniky, programov, 

pomôcok na krúţkovú činnosť (výtvarný materiál, knihy, CD, športové náradie, 

kostýmy na tanečné krúţky), interiérové vybavenie kancelárie v budove CVČ v obci.  

Všetok inventár slúţi na činnosť CVČ aj novom školskom roku.  

 

PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ 

 

Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2008/2009 je zdokumentovaná: 

-   na fotografiách (nástenky, obecné noviny Spektrum) 

- videoprojekcia na DVD 

- v kronike CVČ 

Naše činnosti sme prezentovali aj ţivými vystúpeniami na tradičných 

(vianočná a Mikulášska besiedka, Deň matiek) aj príleţitostných akciách 

(Keţmarké kultúrne leto, Ukáţky kultúry národnostných menšín na Vianoce 

v Keţmarku).Výsledky činnosti výtvarných krúţkov sme prezentovali počas 

celého roka na nástenkách a výzdobe školských budov a budovy CVČ. 

 

PLNENIE VYTÝČENÝCH CIEĽOV A ZÁMEROV  CVČ 

 

Cieľom nášho celoročného snaţenia bolo prispievať k všestrannému rozvoju 

osobnosti mladého človeka nenásilnou a zábavnou formou,  dobrovoľnou aktívnou 

účasťou na záujmových aktivitách. Zároveň sme sa snaţili odpútať pozornosť 

mládeţe od negatívnych javov, od pasívneho vyuţívania voľného času. Ciele sa 

nám postupne darí plniť, keďţe počet detí zapísaných na pravidelnú krúţkovú 

činnosť vzrástol v septembri 2008 o 300 členov. 

Pokiaľ ide o materiálne vybavenie a zabezpečovanie tejto činnosti, tak 

našou snahou bolo čo najviac vyuţívať existujúce priestory ZŠ s MŠ, a budovu 

CVČ spolu s ihriskami. Oproti minulému školskému roku CVČ rozšírilo počet 

svojich interných zamestnancov zo štyroch na šesť. Naďalej však ostávajú vo 

vedľajšom pracovnom pomere aj externí zamestnanci na dohodu, pretoţe CVČ 

vyuţíva pre rómske deti hlavne priestory základnej školy, kde je najlepšie 

prepojenie s deťmi prostredníctvom učiteľov ZŠ. Práci s nerómskou komunitou sa 

naďalej venovali interní a hlavne externí zamestnanci CVČ. 

 Keďţe členovia CVČ Rakúsy pochádzajú v prevaţnej miere z málo 

podnetného a znevýhodneného sociálneho prostredia, prispôsobuje sa tomu aj 

činnosť CVČ. Dôraz kladieme na rozvoj manuálnych, grafomotorických 

a umeleckých zručností, na prosociálnu, ekologickú, mravnú výchovu a šport. 

Menšie zastúpenie majú vedomostné súťaţe. Postupným vylepšovaním 

materiálneho vybavenia CVČ (knihy, hry, náučné filmy, výpočtová technika) sa 
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však chceme orientovať aj na rozvíjanie vedomostí a intelektu týchto detí. 

Organizovaním spoločných podujatí chceme v deťoch pestovať aj multikultúrnu 

výchovu a etnickú toleranciu. Táto oblasť sa nám v posledných mesiacoch javí ako 

zvlášť dôleţitá.  

 V obci sú zo strany niektorých skupín nerómskych obyvateľov výhrady voči 

zvýšenému pohybu Rómov a vyuţívaniu priestorov v obci. Keďţe však drvivá 

väčšina detí v centre je rómskych, stala sa akútnou potrebou výstavba účelovej 

budovy CVČ v rómskej osade. Od mája 2009 sa vytvorila na Ocú funkcia 

prednostu, ktorý má na starosti školu a školské zariadenia. S jeho aktívnou 

pomocou sa podarilo dať vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu 

budovy CVČ v osade. Práce sa však v tomto roku nemohli začať v dôsledku 

krátenia rozpočtov obciam. 

 

 

 

 

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ Rakúsy 
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch  dňa 10. 9. 2009 

 

Stanovisko pedagogickej rady Centra voľného času v Rakúsoch  

 

Pedagogická rada školského zariadenia odporúča 

Rade CVČ v Rakúsoch s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

Centra voľného času za školský rok 2008/2009 

Za Pedagogickú radu:     

 ............................................. 

..................................................... 

                 Podpis zástupcov PR 

 

 

 

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa  15. 9. 2009 

 

      Stanovisko rady CVČ Rakúsy:  

      Rada školy odporúča 

      obci Rakúsy 

      s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

CVČ Rakúsy za školský rok 2008/2009  

 

 

      Mgr. Anna Ratajová.................................... 

               predseda Rady CVČ Rakúsy 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

obec Rakúsy  

s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

CVČ Rakúsy za školský rok 2008/2009 

 

 

 

 

      ...............................................................               

   za zriaďovateľa 
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