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V roku 2020 rada školy rokovala trikrát, z toho dvakrát vo veci voľby riaditeľa Centra
voľného času.

Ustanovujúce zasadnutie rady školy po voľbách zamestnaneckej a rodičovskej
časti sa konalo 18. júna 2020, v priestoroch Centra voľného času. Rada školy začala
pracovať v nasledujúcom zložení: Mgr. Katarína Cifríková - predsedníčka, Bc. Branislav
Gigac - podpredseda, Natália Beláková - zapisovateľka, Mgr. Katarína Sokolová, Mgr.
Ľubomír Macek, Zuzana Pisoňová a Ing. Branislav Bucák.

Druhé zasadnutie rady školy sa konalo 03. júla 2020 a predmetom bola voľba
riaditeľa Centra voľného času. Do výberového konania sa prihlásili 3 uchádzačky a 1
uchádzač. Ani jeden z uchádzačov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
členov rady školy, čo znamenalo nutnosť opakovania voľby a vypísanie nového výberového
konania.

Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 14. augusta 2020. Predmetom
rokovania boli voľby orgánov v zmysle štatútu, keďže pribudla nová členka rady Elvíra
Hrbíková, ktorá nahradila Mgr. Katarínu Cifríkovú, ktorá v tom čase bola poverená riadením
Centra voľného času a mandát v rade jej automaticky zanikol. Na svojom rokovaní členovia
rady školy zvolili za predsedu Bc. Branislava Gigaca a za podpredsedníčku Elvíru Hrbíkovú.
Na žiadosť poverenej riaditeľky Centra voľného času bola na rokovaní rady školy predložená
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú členovia rady školy zobrali na vedomie a
odporučili ju schváliť.

Rokovanie rady školy následne pokračovalo výberovým konaním na obsadenie
pozície riaditeľa Centra voľného času. Výberového konania sa zúčastnili 3 uchádzačky a 1
uchádzač. Rada školy v tajnej voľbe nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov zvolila
za riaditeľa, pána PhDr. Dáriusa Štrbu a odporučila ho vymenovať primátorke mesta.

Materiály na rokovania rady školy boli predkladané samosprávou a vedením Centra voľného
času. Zápisnice z rokovaní rady školy a výberových konaní sú zverejnené na webovom sídle
Centra voľného času a mesta Prievidza.

Výročná správa bola prerokovaná a schválená 12.05.2021

Bc. Branislav Gigac
predseda rady školy


