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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 :  0905 650 955,  0911 262 311 

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

cvc.rakusy@gmail.com    

5. Údaje o zriaďovateľovi  zariadenia: obec Rakúsy 

6. Zamestnanci: Mgr. Monika  Jurašková, riaditeľka 
                              Zuzana Semaňáková, ekonómka 
                              Mgr. Katarína Václavová, pedagogický pracovník  
           Marek Mirga, kurič-údržbár, správca budovy  - 80% 
           Ľubomíra Mirgová, upratovačka – 60% 
           Roman Pišta, pomocný pracovník,  - §54 
           Adriana, pomocný pracovník  - §54 
           Cyril Polhoš, pomocný pracovník - §54 
           Agáta Polhošová, pomocný pracovník  - §54 
            
    
Aktivační zamestnanci CVČ   vykonávajú asistenciu a dozor na činnosti počas 

celého roka a ich zostava sa počas roka mení podľa dohody s ÚPSVaR Kežmarok. 
Zamestnanci na paragrafy majú 50%-né úväzky. 
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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. Mgr. Katarína Václavová – volený člen za zamestnancov 

3. Janka Blaščáková – delegovaný zástupca obce 
4. Pavol Bjalončík – delegovaný zástupca obce 
5. Danka Polhošová – volený zástupca za rodičov  

 

Rada CVČ sa stretáva podľa potreby spravidla dvakrát za rok a jej činnosť sa 

riadi zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve. Rada CVČ je pravidelne informovaná o všetkých dôležitých 

zmenách v činnosti CVČ. 

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 mládeže v obci Rakúsy, 
v januári 2008 svoju činnosť  rozšírilo aj na obec Mlynčeky a do januára 2013 
sme mali v centre zapísané aj deti z iných obcí okresu Kežmarok. Situácia sa 
zmenila v roku 2013, keď sme z dôvodu zmeny vo financovaní centier voľného 
času zrušili všetky krúžky v iných obciach. Od školského roku 2013/2014 sú 
členmi záujmového vzdelávania všetky deti z obce, ktoré odovzdali v CVČ 
vzdelávací poukaz. 

CVČ od svojho vzniku zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 
prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže, vytvára podmienky na 
neformálne vzdelávanie prostredníctvom pravidelnej i nepravidelnej činnosti. 

Sídlo CVČ ostáva naďalej v budove ZŠ s MŠ v obci na adrese Rakúsy č. 
81, ale všetka činnosť CVČ Rakúsy sa od septembra 2015 sústreďuje v budove č. 
250 v rómskej osade, ktorá bola postavená ako účelová budova CVČ a je 
prispôsobená voľnočasovým aktivitám v podmienkach špecifických pre osadu. 
Do 4. Júna 2017 slúžila aj na pastoráciu a cirkevné aktivity. Podľa potreby tu 
samospráva vykonáva rôzne aktivity. Pravidelne tu vykonávajú svoju činnosť aj 
detské lekárky MUDr. Janku a ostatní zazmluvnení lekári. 
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V uplynulom školskom roku sme sa snažili  rozširovať účelové využitie 
budovy, zveľaďovať jej okolie. Prevádzka budovy a jej návštevnosť si vyžaduje 
zvýšené nároky na organizáciu, upratovanie a dozor, preto do činnosti 
zapájame aj aktivačných zamestnancov, ktorí pomáhajú interným 
zamestnancom CVČ. Od januára 2016 na základe vlastnej dohody o aktivačnej 
činnosti s UPSVaR Kežmarok pravidelne zamestnávame aktivačných 
zamestnancov. Vďaka týmto zamestnancom vykonávame práce aj nad rámec 
činnosti CVČ (sprevádzkovanie kaplnky na cintoríne, odhŕňanie snehu na 
miestnych komunikáciách v osade, výpomoc základnej škole pri nárazových 
prácach, upratovanie starej farskej budovy a jej okolia v obci) Činnosť týchto 
zamestnancov je rozdelená na upratovanie, dozor a údržbu objektu. Vďaka 
tejto práci CVČ ušetrí peniaze na mzdy zamestnancov, asistentov, poradí si 
s veľkým počtom detí, prehlbuje sa spolupráca medzi rodinou a školou, budujú 
sa sociálne vzťahy, pracovné návyky.  Vďaka týmto zamestnancom dokážeme 
svojpomocne vykonávať všetky práce súvisiace s údržbou a prevádzkou budovy 
a šetríme pridelený rozpočet. 

V školskom roku 2019/2020 pracovalo CVČ Rakúsy na jedinom 
elokovanom pracovisku a to v budove  súp. č. 250 v osade spolu 29 krúžkov 
a štyri pracovali v budove ZŠ s MŠ v obci. 

Budovu súp. č. 250 má CVČ v správe. Všetky prevádzkové náklady 
a revízie hradí CVČ zo svojho rozpočtu. Na ostatných elokovaných pracoviskách 
ani v tomto školskom roku CVČ svoju činnosť nevykonávalo, hoci dohody 
o využívaní priestorov ostávajú naďalej v platnosti. Elokované pracovisko 
v Kežmarku Nad traťou 1 bolo v priebehu roka vyradené zo siete škôl 
a školských zariadení.  

 V areáli CVČ v osade má CVČ umiestnené javisko a plechovú garáž 
slúžiacu na inventár údržby, pracovné náradie a pracovné pomôcky väčších 
rozmerov. Vedľa budovy je svojpomocne vybudované detské Workoutové 
(preliezačkové) ihrisko, na ktorom sa realizujú telovýchovné krúžky pre starších 
žiakov aj zábavné aktivity pre maličkých. 
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PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 
 
Do pravidelnej krúžkovej činnosti bolo na začiatku školského roka 

prihlásených 663 detí. Vzdelávacie poukazy odovzdalo rovnako 663 detí. 
Pravidelná krúžková činnosť sa realizovala v 33 krúžkoch, z ktorých 29 

pracovalo v osade v budove CVČ.  
 

Zoznam krúžkov 2018/2019 

1.  VEDENIE DOMÁCNOSTI A VARENIE  Suchý 

2.  ŠPORTOVÝ  Suchý 

3.  Hokejbal  Suchý 

4.  KALOKAGATIA  Sopková 

5.  VŠEVEDKO  Sopková 

6.  MALÝ UMELEC  Mirgová 

7.  ŠIKOVNÍČEK  Mirgová 

8.  POHYBOVÉ HRY   Mirgová 

9.  ŠIKOVNÉ RÚČKY  Mirgová 

10.  ZUMBA  Mirgová 

11.  TVORIVÉ DIELNE  Vaverčáková 

12.  POHYBOVÉ HRY  Vaverčáková 

13.  POD LAMPOU  Vaverčáková 

14.  FARMA  Mirga 

15.  INTERIÉROVÉ ŠPORTY  Mirga 

16.  BRANNO ŠPORTOVÝ  Mirga 

17.  LOPTOVÉ HRY  Mirga 

18.  VESELO V PRÍRODE   Václavová 

19.  VŠESTRANNÝ ŢIAČIK 1  Václavová 
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20.  VŠESTRANNÝ ŢIAČIK 2  Václavová 

21.  PRÍRODA OKOLO NÁS  Václavová 

22.  EKOLÓGIA PRE NAJMENŠÍCH  Václavová 

23.  JAZYKOVEDKO  Václavová 

24.  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 

A KOMUNIKÁCIE 1 
 Václavová 

25.  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 

A KOMUNIKÁCIE 2 
 Václavová 

26.  TVORÍME A KRESLÍME  Václavová 

27.  FAREBNÝ SVET  Václavová 

28.  ZÁHRADKÁRSKY  Václavová 

29.  MATEMATIKA HROU  Václavová 

30.  PESNIČKY PRE NAJMENŠÍCH  Václavová 

31.  SLOVENČINÁR  Václavová 

 

32.  ZÁŢITKOVÉ ČÍTANIE  Jurašková 

33.  HUDOBNO-SPEVÁCKY  Jurašková 

 

Krúžkovej činnosti sa venovali počas školského roka 2 interní 
pedagogickí zamestnanci vrátane riaditeľky a 5 externých zamestnancov na 
dohodu o pracovnej činnosti. Zloženie externých zamestnancov sa počas roka 
menilo. Takmer všetci zamestnanci viedli viac krúžkov. Vďaka asistentom sme 
mohli pracovať súčasne v troch herniach s väčším počtom detí. Budova bola 
v prevádzke od 8.00 do 20.00 h. Činnosť s deťmi bola nepretržite od 12.00 do 
20.00 h. 

Do CVČ sme prijali len deti, ktoré odovzdali vzdelávací poukaz.  
              V priebehu roka sa trošku menilo obsadenie vedenia krúžkov z dôvodu, 
že prevádzková doba je do 20.00 h, čo nezvládne každý. V priebehu roka sa 
stabilizoval počet externistov na troch, ktorí dotiahli školský rok aj za 
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ostatných. Počet odučených hodín však aj tak bol  menší kvôli mimoriadnej 
situácie spôsobenej COVIDOM-19. Krúžková činnosť bola prerušená od 11. 
marca do 15. júna. V čase mimoriadnej situácie si zamestnanci CVČ čerpali 
dovolenku alebo mali pridelenú prácu na doma podľa potreby a možností. V 
rámci dlhoročnej dobrej spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou sme využili 
potenciál zamestnancov CVČ a upratali sme budovu starej fary, ktorá bude 
v budúcnosti slúžiť na pastoračné aktivity a prácu s deťmi z obce. Po obnovení 
činnosti sme opäť mali veľmi vysokú návštevnosť. Vo vlastnej réžii sme otvorili 
letnú prázdninovú školu, ktorú sme začali realizovať už v júni a to skupinovou 
formou súbežne s ostatnou činnosťou. Deti v rámci tejto školy museli 
absolvovať vedomostné testy, ktoré nadväzovali na učivo jednotlivých 
ročníkov. Pracovali vždy v skupinke podľa jednotlivých ročníkov. Odmenou za 
prácu bola možnosť zúčastňovať sa na zábavných aktivitách. 
  Vedúci záujmovej činnosti využívali dostupné pomôcky a knižný fond 
CVČ, ktorý tvorí zhruba 500 kníh. Niektoré sú zakúpené z rozpočtu CVČ, väčšina 
z nich je však darovaná. Knihy boli využívané málo, pretože vedúci krúžkov 
majú aj iné zameranie. Od augusta 2019 do januára 2020 pracovala v centre 
dobrovoľníčka podľa § 52a  platená úradom práce. Bola prijatá na vedenie 
školskej knižnice, čo bolo pre centrum prínosom v práci s deťmi. 
 Obľúbené sú športové krúžky a mimokrúžková športová činnosť, pri 
ktorej nám výdatne pomáhajú asistenti z radov aktivačných zamestnancov. 
Zamestnanci CVČ sú počas celého roka maximálne vyťažení, pretože aktivačná 
činnosť, hoci je veľmi prospešná, si vyžaduje neustálu metodickú pomoc a 
koordináciu interných zamestnancov vo všetkých oblastiach. Zamestnanci 
nečerpú ani PN, lebo ich nemá kto zastúpiť. Pracujú aj počas školských 
prázdnin.  
 

PRÍLEŽITOSTNÁ ČINNOSŤ 

 Príležitostná činnosť sa vykonávala prevažne v budove CVČ, výchovné 
koncerty a vystúpenia sme organizovali v budove CVČ, v telocvični budove 
ZŠ s MŠ v obci, v školskej budove v Kežmarku alebo na javisku v osade. 
Podujatia branno-športového charakteru sme organizovali v blízkom okolí 
v prírode. Počet podujatí sa oproti minulému roku z pochopiteľných 
dôvodov výrazne zredukoval. Už počas jarných prázdnin sme mali 
prerušenú činnosť z dôvodu chrípkovej epidémie, po prázdninách vypukla 
epidémia ochorenia COVID-19. 
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PREHĽAD AKCIÍ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020  

SEPTEMBER 

 púšťanie šarkanov 

OKTÓBER 

 Divadlo Clipperton – Snehulienka 

 Turnaj v hre kariet Faraón 

 Veselé tekvičky – výroba jesenných dekorácií 

 Filmové predstavenie – Doba ľadová 1 

NOVEMBER 

 Adventné vence 

 Premietanie filmu – Na vlásku 

 Premietanie filmu – Sv. František 

DECEMBER 

 Turnaj v stolnom tenise mladší žiaci 

 Turnaj v stolnom tenise starší žiaci 

 Turnaj v stolnom tenise – mládež a dospelí 

 Turnaj v kalčete mladší žiaci 

 Turnaj v kalčete starší žiaci 

 Biliardový turnaj 

 Mikulášska besiedka MŠ 

 Vianočná besiedka CVČ 

JANUÁR 

 Premietanie filmu – Kráska  a zviera 

 Premietanie filmu – Toy story 

 Sánkovačka  

 Výchovný koncert  - Ľudové hudobné nástroje - CVČ 

 Výchovný koncert  - Ľudové hudobné nástroje -  ZŠ s MŠ 

FEBRUÁR 

 Výroba masiek na karneval 

 Posledné fašiangy – diskotéka pre mladších žiakov 

 Posledné fašiangy – diskotéka pre starších žiakov 

MAREC 

 Mimoriadna situácia 

APRÍL 

 Mimoriadna situácia 

MÁJ 

 Mimoriadna situácia 

JÚN 

 Veľká letná hra pre najmenších 

 

JÚL – AUGUST 

 Hurá prázdniny – športovo-zábavný deň v CVČ 

 Prímestský tábor so saleziánmi 
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 Činnosť centra voľného času sústredila na pravidelnú krúžkovú činnosť 
a organizovanie príležitostných akcií. Niektoré akcie sa konajú v spolupráci so školou. 
Činnosť centra voľného času sa značne líši od činnosti základnej školy, hlavne 
organizačne a obsahovo. Niektoré činnosti sú napojené na vyučovací proces, no aby 
sme udržali záujem detí, musíme meniť formy a metódy činnosti oveľa viac ako 
v základnej škole a prispôsobovať sa rôznym vekovo zmiešaným skupinám detí. Deti si 
nevyberáme podľa spoločenskej, vedomostnej, talentovej ani intelektuálnej úrovne, 
preto práca je o to náročnejšia.  

Na príležitostných akciách rozvíjame spoluprácu medzi rodinou a školou, medzi 
rodičmi a pedagógmi. Podľa možnosti spolupracujeme s ostatnými zariadeniami 
v obci, no hoci v minulosti boli snahy vedenia obce rozdeliť činnosť zariadení podľa 
skupín obyvateľov, všetci sa sústredia len na prácu s najmenšími deťmi. Najväčším 
problémov našej práci je životný štýl obyvateľov osady, v ktorom prevažuje pasivita 
a to sa prenáša z dospelých aj na deti. 

       
 Školský rok 2019/2020 sme uzavreli v zostave 2 interní pedagogickí zamestnanci 
vrátane riaditeľky, traja THP pracovníci a štyria asistenti. Aktivačná činnosť sa realizuje 
aj počas školských prázdnin vďaka tomu, že udržiavame areál aj budovu 
a svojpomocne robíme všetky práce a CVČ je otvorené aj počas leta.  Naša politika 
zamestnanosti uprednostňuje domácich ľudí, ktorí postupne získavajú pracovné 
skúsenosti a budujú si autoritu v domácom prostredí. Podľa možnosti vylepšujeme 
spoluprácu s rímsko-katolíckou cirkvou. Zapájame do spolupráce všetky vekové 
kategórie obyvateľov osady s cieľom pozdvihnúť ich životnú a morálnu úroveň.  
 

Prázdninová a letná činnosť 

 Počas leta sa už tradične venujeme deťom prvé tri týždne v júli, potom začíname 
generálnu údržbu budovy a areálu, maľovanie, upratovanie a potom čerpáme 
dovolenku. V auguste pripravujeme prímestský tábor. Aj tento rok to bolo rovnaké. 
Nepocítili sme účinky CORONY v činnosti s deťmi.  
 Aj tento rok to už bol ôsmy ročník tábora so saleziánmi a zorganizovali sme ho 
v predposledný augustový týždeň. „saleziáni“ sú odchovanci saleziánskej rehole 
z Miletičovaej ulice v Bratislave a z blízkeho okolia. Prídu každý rok v inej zostave, aby 
sa nezištne venovali deťom so sociálne znevýhodneného prostredia. Spia a stravujú sa 
v budove CVČ, ktorej prízemie sa počas tábora premení na ubytovacie a stravovacie 
zariadenie. Vďaka dobrému hospodáreniu sme aj v tomto roku mohli zabezpečiť ich 
stravovanie z vlastného rozpočtu. Tento rok prišlo spolu 9 animátorov, ktorí prejavili 
vôľu udržať túto peknú tradíciu aj v ďalších rokoch. 
          Aktivity tábora boli náučné a formovali aj morálne vedomie detí. Napriek 
tomu, že zloženie detí bolo vekovo aj povahovo veľmi rozdielne, spolupráca 
a  vzájomné vzťahy v tábore fungovali bez problémov a nedorozumení určite aj vďaka 
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celkovej organizácii tábora.  
 Celoročnú prácu CVČ Rakúsy prezentujeme  v rámci časových možností na 
facebookovej stránke Amaro Gav Rakusy a na nástenkách v budove.  
 
  

 

FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI  

 

v školskom roku 2019/2020 

Príjmy:  

 Rok 2019 Rok 2020 

Dotácia z obce 26 665,00 54 000,00 

Vzdelávacie poukazy 8 487,00 12 730,00 

Vlastné príjmy 0,00 360,00 

Dotácia  ÚPSVaR 

 § 54 ,§ 52 a § 52A 

4 166,99 7 495,72 

Spolu: 39 318,99 74 585,72 

 

Výdavky : 

 Rok 2019 Rok 2020 

Mzdy 26 977,62 47 108,54 

          Z toho dohody 3 583,00 2 268,00 

                       PN 0,00 0,00 

Odvody  9 663,52 17 189,34 

Tovary a služby 5 523,08 7884,47 

Spolu: 42 164,22 72 182,35 

 



 
11 

Využitie vzdelávacích poukazov: 

 Rok 2019 Rok 2020 

Mzdy 5 015,01 9 433,15 

Odvody 2 197,99 3 296,85 

Dohody 1 274,00 0,00 

Všeobecný 

materiál + učebné 

pomôcky 

  

Spolu: 8 487,00 12730,00 

 

 Veľkým prínosom boli kultúrne poukazy, ktorými sme disponovali a využívali ich 

počas celého roka na kultúrne vystúpenia rôznych umelcov a na vstupné do rôznych 

kultúrnych inštitúcií. Týmto spôsobom sme uhradili výchovne koncerty, a divadlá 

v hodnote 2 652 €. 

 

PREZENTÁCIA ČINNOSTI CVČ 

 

Celoročná práca CVČ Rakúsy v školskom roku 2019/2020 je zdokumentovaná: -   na 

fotografiách (nástenky) 

- web stránka 
- sociálne siete (facebook Amaro Gav Rakusy) 

Naše činnosti sme prezentovali aj živými vystúpeniami na tradičných (Vianočná 

a Mikulášska besiedka,  výchovné koncerty) aj príležitostných. Niektoré plánované 

aktivity nám prekazila CORONA. Výsledky činnosti výtvarných krúžkov sme 

prezentovali počas celého roka na nástenkách a výzdobe budovy CVČ. 

 

 

PLNENIE VYTÝČENÝCH CIEĽOV A ZÁMEROV  CVČ 

 

Cieľom nášho celoročného snaženia bolo prispievať k všestrannému rozvoju 

osobnosti mladého človeka nenásilnou a zábavnou formou,  dobrovoľnou aktívnou 

účasťou na záujmových aktivitách. Zároveň sme sa snažili odpútať pozornosť mládeže 
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od negatívnych javov, od pasívneho využívania voľného času. Ciele sa snažíme plniť, 

no mnoho závisí od profesionálneho vedenia činnosti a od pedagogického nasadenia 

zamestnancov pracujúcich v tomto špecifickom prostredí. Prostredie pre ľudí zvonku 

je neraz „nad ich sily“, preto sa nám pri práci s deťmi osvedčili domáci ľudia - hoci 

nekvalifikovaní, ale s dlhoročnými skúsenosťami a praxou v práci s deťmi, ktorí sú na 

hlučný život viac zvyknutí ako my a záleží im na budúcnosti detí z osady. 

 Pokiaľ ide o materiálne vybavenie a zabezpečovanie tejto činnosti, tak našou 

snahou bolo čo najviac využívať existujúce priestory CVČ.  CVČ sa v pomerne krátkom 

čase stalo neoddeliteľnou súčasťou života v osade. Prevádzka budovy je každý deň do 

20.00 h večer, čo tieto deti veľmi vítajú. 

 Keďže členovia CVČ Rakúsy pochádzajú výlučne 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 súťaže, ale vďaka zábavnej forme zvládame aj tieto náučné aktivity. 

Vďaka schválenému rozpočtu od obce môžeme  hovoriť aj o postupnom vylepšovaní 

materiálnych podmienok, hlavne pokiaľ ide o vonkajšie prostredie. Naďalej sa snažíme 

opravovať a hlavne šetriť  materiálne vybavenie CVČ (knihy, hry, náučné filmy, 

výpočtová technika) a chceme sa zameriavať aj na rozvíjanie vedomostí a intelektu 

týchto detí. Sústredením činnosti do osady sme dosť ochudobnení o organizovanie 

spoločných podujatí  multikultúrneho charakteru v obci na ktorých by sme mohli 

v deťoch pestovať aj multikultúrnu výchovu a etnickú toleranciu. Táto oblasť sa nám 

javí ako zvlášť dôležitá. Preto sa toto snažíme v deťoch pestovať aspoň na akciách 

mimo obce alebo pri stretnutiach s inou kultúrou v osade. 

 Počas roka sme sa stretávali aj s problémami a ťažkosťami, ale osobný, ba až 
rodinný prístup všetkých zamestnancov CVČ k našej práci a budove, o ktorú sme sa 
usilovali dlhé roky, nám pomohol všetko zvládnuť. Vieme, že naša činnosť a prevádzka 
budovy v osade si získala významný status, ktorý ocenili domáce aj zahraničné 
osobnosti, ktoré ju navštívili, a to nás povzbudzuje v našej práci.  
 
 
 

Mgr. Monika Jurašková, riaditeľka CVČ Rakúsy 
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade CVČ v Rakúsoch  dňa 23.9. 2019 

 

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 2019/2020  

Za Pedagogickú radu:                         

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

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

                 Podpis zástupcov PR 

 

 

 

Prerokované v Rade CVČ v Rakúsoch dňa  23.9. 2020 

 

      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 2019/2020  

 

 

      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 2019/2020 

 

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

   za zriaďovateľa 
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