
Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho a prvého zasadnutia Rady školy Spojenej školy Nižná, v roku 2012 

 
Miesto konania: klubovňa Spojenej školy v Nižnej 
Termín konania: 23.02.2012  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:  

1. Otvorenie - predstavenie členov RŠ na volebné obdobie 2012-2015, riaditeľ školy 
     2. Voľba predsedu,  podpredsedu a tajomníka RŠ   

    3. Plnenie uznesenia – tajomník RŠ 
    4. Vyhodnotenie činnosti rady školy za roky 2008 – 2011, predseda RŠ 

      5. Štatút Rady školy a Plán práce RŠ na rok 2012,  predseda RŠ 
 6. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2011/2012 a plnenie       
plánu práce školy – zástupca pre teoretické predmety RNDr. Adámusová     
 7.  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu  za 1. polrok  šk. roku 
2011/2012 s výhľadom na 2. polrok a špeciálne financovanie školy – riaditeľ školy 
Ing. Smolár 

      8.  Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc.  Bedrichová 
    9.  Rôzne a diskusia  
  10.  Uznesenie a záver 

  
K bodu 1 - Otvorenie  - predstavenie členov RŠ na volebné obdobie 2012 - 2015 

Zasadnutie Rady školy otvoril riaditeľ Spojenej školy Nižná, Ing. Peter Smolár, 
ktorých všetkých prítomných privítal na ustanovujúcom zasadnutí RŠ pri SŠ Nižná a vysvetlil 
hlavný cieľ zasadnutia, čím bola voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ (v súlade so 
zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní, v súlade s $24 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti 
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, a o ich zložení, o ich organizačnom 
a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Prítomnosťou 9 členov bola 
uznášania schopná. 

Ospravedlnení: Ing. Miriam Skacelová, Ing Ivan Šaško.  
      Predložil program zasadnutia, ktorý bol počtom 9 platných hlasov schválený bez 
pozmeňujúcich návrhov.  
      Zároveň predstavil jednotlivých novozvolených členov RŠ pre nové volebné obdobie 
a poprial im veľa šťastia pri vykonávaní funkcie: 
1.   Alojz Dulík  - zástupca rodičov 
2.   Mária Šuttyová             - zástupca rodičov  
3.   Roman Kašuba                 - zástupca rodičov 
4.   Mgr. Ľubica Lešňovská   - zástupca pedag .pracovníkov 
5.   Bc. Mária Garbiarová      - zástupca pedag. pracovníkov 
6.  Anna Pažitková                 - zástupca ostatných zamestnancov 
7.   Zuzana Mešková              - zástupca zriaďovateľa  
8.   Ing. Ivan Šaško                 - zástupca zriaďovateľa 
9.   Ing. Jozef Višňovský       - zástupca zriaďovateľa 
10. Ing. Miriam Skacelová     - zástupca zriaďovateľa 
11.  Matej Stachera             - zástupca žiakov 
  
K bodu 2  - Voľba predsedu,  podpredsedu a tajomníka RŠ   
 Prítomných s priebehom volieb za členov RŠ oboznámil Ing. Smolár.  
Voľby do RŠ SŠ Nižná začali voľbou členov z radov rodičov, 25.11.2011, kde boli zo štyroch 
kandidátov zvolení traja, vyššie uvedení. Dňa 27.01.2012 prebehli voľby žiackeho kandidáta, 



kde kandidát, navrhnutý ŽŠR, bol jednohlasne schválený prítomnými voličmi. Následne 
30.01.2012 prebehli voľby z zástupcov z radov pedagogických a nepedagogických 
pracovníkov, kde pri pedagogických zamestnancov boli navrhnutí štyria, nepedagogický 
jeden. Presné údaje, výsledky a správy z jednotlivých volieb budú priložené k zápisnici.  

Ing. Smolár vyzval prítomných členov k voľbe predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ 
SŠ Nižná.  
Mandátová a volebná komisia pracovali v zložení:  
Dulík Alojz – zástupca rodičov  
Ing. Višňovský Jozef – zástupca zriaďovateľa  
Stachera Matej – zástupca žiakov  
 Za predsedu bola navrhnutá Bc. Mária Garbiarová, podpredsedu p. Anna Pažítková 
a tajomníka Mgr. Ľubica Lešňovská. Predseda volebnej a mandátovej komisie prečítal počet 
oprávnených voličov – 11 z toho prítomných – 9, čo v percentuálnom vyjadrení činí 81,8%. 
Navrhnutí kandidáti boli prítomnými členmi schválení nasledovne: 
Predseda RŠ: Bc. Garbiarová Mária – 8 z 9 hlasov  
Podpredseda: p. Pažítková Anna – 8 z 9  hlasov  
Tajomník: Mgr. Lešňovská Ľubica – 9 z 9 hlasov  
 
K bodu 3 - Plnenie uznesenia 2/11 

� Odporúča: 
1/  RR a ŽŠR pripraviť voľby do RŠ na nové volebné obdobie (vybrať kandidátov),  

 2/  RR prejednať na svojom zasadnutí príspevok na nákup podlahoviny (PVC) na OV,  
 3/ RNDr. Adámusovej osloviť triednych učiteľov prvých ročníkov, aby navrhli 
zástupcov do RR z radov rodičov do 7.11.2011. 
�  Ukladá:     

  1. ŽŠR nainštalovať informačný panel s aktuálnymi informáciami o škole na OÚ,
      T: do 27.10.2011 

       Z: ŽŠR     
              2. Na internetovej stránke školy inovovať informácie o plavárni, 
       T: 25.10.2011 
       Z: riaditeľ školy, p. Solárik 

V časti, odporúča boli jednotlivé úlohy splnené, boli prevedené voľby do RŠ za 
rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov. V časti, ukladá, ŽŠR 
nainštalovala informačný materiál vo vestibule obecného úradu. Druhá úloha naďalej trvá. 

 
K bodu 4 - Vyhodnotenie činnosti rady školy za roky 2008 - 2011  
 Bc. Garbiarová prečítala prítomným správu o činnosti RŠ SŠ Nižná za predchádzajúce 
funkčné obdobie 2008 – 2011, ktorej celé znenie bude priložené ku zápisnici. 
 
K bodu 5 - Štatút Rady školy a Plán práce školy za rok 2012  
 Bc. Garbiarová prečítala prítomným Štatút RŠ SŠ Nižná, ktorý pozmenila podľa 
nového zákona 230/2009. Zároveň oboznámila prítomných s plánom práce RŠ na kalendárny 
rok 2012. Štatút aj plán práce boli RŠ schválené bez pozmeňujúcich návrhov. 
  
K bodu 6 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2011/2012 a plnenie 
plánu práce školy  
 RNDr. Adámusová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické predmety, informovala 
prítomných o V/V za 1. polrok šk. roku 2011/2012. Zo správy vyberáme:  
V 1. polroku bolo na SŠ vyznamenaných 55 žiakov, s PVD skončilo 112 žiakov, neprospelo 
130 a neklasifikovaných bolo 30 žiakov. Situácia sa zlepšila oproti predchádzajúcemu 
obdobiu v počte vyznamenaných  a PVD. 



 Počet vymeškaných hodín bol v priemere na žiaka 69,5. Z toho neospravedlnených 
1,80 hod. Správanie sa zlepšilo najmä čo do znížených známok zo správania na druhý stupeň 
- 31, na tretí stupeň – 17 a štvrtý stupeň bol udelený 6 žiakom. V/V boli prejednané na 
predmetových komisiách, boli vytypované problémové triedy, s ktorými bude potrebné 
pracovať a následne boli prijaté opatrenia na nápravu. 
 
K bodu 7-  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu  za 1. polrok  šk. roku 
2011/2012   s výhľadom na 2. polrok a špeciálne financovanie školy 
 Ing. Smolár Peter informoval prítomných o hospodárení školy v minulom 
kalendárnom roku 2011, kde sme dosiahli pozitívne výsledky a skončili sme v plusových 
číslach. Rozpočet pre tento rok je už daný, v priebehu roku sa budú niektoré položky 
upravovať. Máme prisľúbených aj viac financií na plaváreň a vedenie školy prejednáva 
riešenie havarijnej situácie strechy, ako celkovú situáciu s plavárňou so súčasným vedením 
obce. 
 Londýnska agentúra pre vzdelanie IES priznala našej škole rating B v minulom 
období, ktorý sa snažíme zvýšiť minimálne na rating BB. V predchádzajúcom období nám 
agentúra vytýčila oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť zlepšenie a následne sme začali na 
odstraňovaní nedostatkov pracovať:  

- spolupráca so školami a organizáciami v zahraničí  
- zahraniční lektori  
- získavanie certifikátov odbornosti našimi zamestnancami  
- projekt Koménius – partnerstvo piatich škôl, výmenné pobyty  
- otvorili sme vzdelávacie centrum, kde prednášajú aj naši kvalifikovaní lektori  
- pre umeleckú školu v spolupráci, s jej učiteľmi, sme na september pripravili prednášky 

medzinárodne uznávaných umelcov  
Pripravuje sa ďalej projekt ESF pre odborné vzdelávanie, prostredníctvom ktorého 

získané prostriedky sa použijú na nákup didaktiky pre mechanika elektrotechnika.  
V spolupráci s Ing. Ľubovou prebieha jednanie so spoločnosťou GEF SGP undpt na 

fotovoltaickú elektráreň.  
Okrem už spomenutých aktivít a činností sa žiaci našej školy zúčastnili množstva 

súťaží v ktorých nás veľmi úspešne reprezentovali.  
 

K bodu 8 - Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov                 
 p. Pažítková referovala za Bc. Bedrichovú o záujmovom vzdelávaní v šk. roku 
2011/2012. Žiakom sme odovzdali 699 vzdelávacích poukazov  a v ponuke bolo  58 krúžkov. 
Na našu školu  bolo nakoniec prijatých 696 poukazov, z toho 14 externých.  
 Čo do rozdelenia na oblasti, v jazykových krúžkoch pracuje 65 žiakov, športových 
160, v umeleckých 140, v počítačových 60 žiakov, v matematických 50 a odborne 
zameraných 221 žiakov.  
 
K bodu 9 - Rôzne a diskusia  
 1. M. Stachera, zástupca žiakov v RŠ, informoval prítomných o činnosti ŽŠR, ktorá 
má na našej škole dlhú a veľmi dobrú tradíciu. Má viac ako 20 členov a od začiatku šk. roku 
2011/2012 zorganizovali :  
- Imatrikuláciu pre žiakov prvých ročníkov  
- Vianočnú akadémiu na veľmi vysokej obsahovej a estetickej úrovni spojenú so zbierkou 
- Deň objatia  
- Deň úsmevu  
- Valentínsku diskotéku  
- vyrobili prvý školský kalendár na rok 2012  
- zaviedli pečenie palaciniek raz do mesiaca vo vestibule školy  
- nainštalovali veľmi vkusný panel o svojej činnosti vo vestibule obecného úradu  



- zúčastnili sa viacerých zbierok, výroby plagátov a letákov  
- vyzvali spolužiakov na založenie školskej kapely...  
 2. Prácu ŽŠR veľmi vysoko ohodnotil aj starosta obce Nižná, Ing. Rosina, ktorý 
opakovane odporučil aj prispievať článkami do Nižianskych ozvien. Ocenil výbornú 
spoluprácu s vedením školy, avšak poukázal na jeden nedostatok a to je fajčenie žiakov pri 
blízkych bytovkách. Mgr. Lešňovská informovala, že tento problém sa rieši v spolupráci 
Mgr.Šandorom Tiborom, ktorý spolupracuje so školou ako preventista a problém rieši  
s konkrétnymi opatreniami.  
 3. Ing. Smolár oboznámil prítomných so skutočnosťou, že pôvodne schválený nový 
študijný odbor, reklamná tvorba od budúceho školského roku na našej škole nebude. Dôvodov 
je viacero, v prvom rade ešte nie je ukončený experiment a po jeho skončení má už tento 
odbor odsúhlasený Ružomberok. Ako náhradné riešenie, po prekonzultovaní s riaditeľkou 
odboru školstva VÚC Žilina, našli odbor príbuzný našim umeleckým študijným odborom a to 
grafický dizajn, ktorý by sa mohol na našej škole začať vyučovať bez akýchkoľvek 
personálnych a materiálnych zmien. Doplnil by tak  odbor umelecko remeselné spracúvanie 
dreva, ktorý je už viac rokov na ústupe v rámci celého Slovenska. Riaditeľ školy dal o návrhu 
na nový študijný odbor - grafický dizajn  hlasovať. 
   
K bodu 10 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 1/12: 

� Berie na vedomie: 
a) Vyhodnotenie činnosti rady školy SŠ Nižná za roky 2008 -  2011  
b) Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2011/2012 a plnenie plánu 

práce školy  
c) Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu  za 1. polrok  šk. roku 2011/2012 

s výhľadom na 2. polrok a špeciálne financovanie školy 
d) Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov  
e) Informácie o činnosti ŽŠR 
� Schvaľuje: 

      1/ Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 9 hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa 0) 
      2/ Štatút Rady školy SŠ Nižná počtom  9 hlasov, 

        (proti 0, zdržal sa 0) 
      3/ Plán práce RŠ na kalendárny rok 2012 bez pozmeňujúcich návrhov počtom 9 hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa 0)  
      4/ Nový študijný odbor na SUŠ – grafický dizajn počtom 9 hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa 0)  

� Odporúča: 
1/  ŽŠR prispievať do Nižnianskych ozvien pravidelnými článkami o študentských 
aktivitách.  
� Ukladá:     
 1/ Predsedníčke RŠ pripraviť stanovisko RŠ SŠ Nižná k novému študijnému odboru 
grafický dizajn.     T: ihneď 

       Z: predseda RŠ SŠ Nižná   
Uznesenie bolo schválené počtom  / 9/  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 23. 02. 2012  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 23. 02. 2012  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 


