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Zápisnica 

  
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ v Spišskom  Štvrtku, 

konaného dňa 15. mája  2013 o 16,00 hod. v základnej škole 
 

 

Prítomní:  Bc. Valéria Lesičková, Mgr. Zuzana Panigajová, Ing. Vladimír Borský, 

                  P.Mgr.Witold Adamczyk Terézia Lesňáková, Zuzana Grešová, , 

                  Božena Garčalová, Janka Jurčová – členovia rady školy 

                                               

Neprítomní : Mária Remiášová,  Ing. Ľuboš Bajtoš,    Mária Šterbáková - ospravedlnení 

 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení 

3. Vyjadrenie k otvoreniu Centra voľného času pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku 

ako súčasť školy 

4. Vyjadrenie k výchovnému programu centra voľného času 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

  

K bodu 1: 

 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Rady školy pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku Bc. 

Valéria Lesičková, ktorá  privítala prítomných členov rady školy a ospravedlnila 

neprítomných členov rady. Zároveň  skonštatovala, že  zasadnutie je uznášania schopné. 

 

K bodu 2: 

 

V súlade so štatútom rady školy boli za overovateľov zápisnice a uznesení zvolení                  

P.Mgr.Witold Adamczyk a Božena Garčalová. 

 

K bodu 3 a 4: 

 

Slova sa ujala riaditeľka základnej školy Mgr. Martina Kolcúnová, ktorá predniesla členom 

rady školy dôvody a prínos zriadenia centra voľného času. 

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť 

detí, mládeže, rodičov a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase. Je školským 

zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na 

rozvíjanie osobnosti detí a mládeže a zdokonaľovanie vedomostných schopností a praktických 

zručností. Podieľa a na formovaní nielen talentov ( napr. hudobných, výtvarných, športových, 

atď. ), ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému 

využívaniu voľného času. 

 Zriadením CVČ v našej škole by sa podporili krúžky už fungujúce na škole, ale hlavne 

mnohé ďalšie aktivity, ako zriadenie integrovanej knižnice (spoločná školská a obecná), 

cvičenie matiek s deťmi, spolupráca s hokejovým klubom, predškolská príprava detí s rodičmi 

a mnohé ďalšie. 

Vízie a plány sú stanovené, je potrebné do konca júna podať prihlášku na zaregistrovanie. 
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Po  prerokovaní a zhodnotení prínosu CVČ na našej škole, členovia rady školy prijali  

 u z n e s e n i e  č.1/2013:  

Rada školy pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku  

schvaľuje  zriadenie  Centra voľného času pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku, 

Školská 255/6, Spišský Štvrtok ako súčasť školy. 

 

Hlasovanie :  

Prezentácia : 8 

za – 8, proti – 0, zdržali sa : 0 

 

 

Uznesenie číslo 2/2013: 

Rada školy pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku  

schvaľuje  výchovný program   Centra voľného času pri Základnej škole v Spišskom 

Štvrtku, Školská 255/6, Spišský Štvrtok. 

 

Hlasovanie :  

Prezentácia : 8 

za – 8, proti – 0, zdržali sa : 0 

 

 

K bodu 5: 

Predsedníčka rady školy informovala, že p. Terézii Lesňákovej končí v júni členstvo v rade 

školy v súlade s Čl.5, ods.6, písm. f)  štatútu rady školy (dieťa zvoleného zástupcu rodičov 

prestane byť žiakom školy) a jej  miesto podľa štatútu nastúpi „náhradník“, ktorý sa pri voľbe 

členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených 

kandidátov. 

 

K bodu 6: 

Predsedníčka rady školy Bc. Valéria Lesičková  poďakovala všetkým členom  za účasť  a 

zasadnutie ukončila. 
 

 

V Spišskom Štvrtku dňa 15. mája 2013 

 

Zapísala: Janka Jurčová  

 

Overovatelia:      P. Mgr. Witold Adamczyk 

 

 

                           Božena Garčalová 

                  

   

 

 

 

 
 
                           Bc. Valéria Lesičková 

                                  predsedníčka RŠ  


