
        Rada školy pri Centre voľného času Elán Ružomberok 
              

Výročná správa činnosti RŠ za školský rok 2021/2022 
 

 

Funkčné obdobie RŠ je od 4. 5. 2021 do 3. 5. 2025. 

 

Rada školy pri CVČ Elán pracovala v hodnotenom období v tomto zložení : 

 

1. za pedagogických zamestnancov CVČ Elán Ružomberok 

p. Iveta Maceková    predseda rady školy  

2. zástupca Klubu rodičov detí CVČ Elán Ružomberok 

   p. Pavol Holubčík    podpredseda rady školy                      

3.  delegovaná za MÚ Ružomberok 

Mgr. Ingrid Pavlinská    člen rady školy              

4. delegovaný za MÚ Ružomberok 

Ing. Roman Zach    člen rady školy            

5. za nepedagogických zamestnancov CVČ Elán Ružomberok 

p. Iveta Olosová    člen rady školy               

Prehľad činnosti Rady školy : 

 

04. 05. 2021 - Voľby do rady školy pri CVČ Elán – voľba predsedu a podpredsedu RŠ. 

 

24. 06. 2021 - Prevzatie dokladov na MÚ na výberové konanie na riaditeľa CVČ – len jeden kandidát 

    splnil všetky vyhlásené kritéria do výberového konania.  

 

07. 07. 2021 - Zasadnutie členov Rady školy pri CVČ Elán – schvaľovanie Štatútu RŠ a príprava na  

    výberové konanie na riaditeľa CVČ Elán 

 

07. 07. 2021 - Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa CVČ Elán - Rada školy sa na základe 

výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa uzniesla navrhnúť zriaďovateľovi  

na vymenovanie do funkcie riaditeľa CVČ Elán uchádzača Mgr. Pavla Svrčeka. 

 

04. 11. 2021 - Zasadnutie členov Rady školy pri CVČ – RŠ zobrala na vedomie : 

    Vyhodnocovaciu správu o činnosti CVČ v školskom roku 2020/2021 

    Plán práce na šk. rok 2021/2022 

    Koncepčný zámer rozvoja CVČ 2021/2022 

    Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

    výchovno-vzdelávacieho procesu na šk. rok 2021/2022 

 

Na zasadnutiach RŠ boli prítomní členovia rady v súlade s platným Štatútom RŠ a taktiež riaditeľ 

CVČ, ktorý predkladal správy a informácie podľa požiadaviek RŠ. 

Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny. 

 

V Ružomberku dňa 30. 06. 2022 

                             Iveta Maceková   

                                    predseda Rady školy pri CVČ Elán 

       

 


