
Z á p i s n i c a 
z druhého zasadnutia Rady školy, Spojenej školy Nižná 

 
 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   25. 10. 2017  
Prítomní :Podľa  priloženej prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                
Program:     

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 
2. Výročná správa školy za rok 2016 – riaditeľ školy, Ing. Smolár P. 
3. Informácia o školských vzdelávacích programoch – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková 
4. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakoch  a otváraných 

odboroch pre šk. r. 2017/18 – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková          
5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení V/V procesu 

v šk. r. 2017/18 - riaditeľ školy 
6. Informácie o otvorení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  pre 

školský rok 2017/18 -  riaditeľ školy 
7. Plán výkonov externého štúdia na školský rok 2018/19 - riaditeľ školy 
8. Organizačné zabezpečenie  OV, ŠJ a ŠI na šk. rok 2017/2018 – vedúci úsekov 
9. Plán práce RŠ na  rok 2018 – predseda RŠ 
10. Činnosť Žiackej školskej rady – zástupca žiakov 
11. Rôzne, Diskusia 
12. Uznesenie, Záver 

                                                                                             
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 1/17  

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ,   
Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou 9 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  
úvod všetkých srdečne privítala. 
Ospravedlnení: Ing. Jozef Višňovský, Ing. Miriam Skacelová 
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom 9 hlasov schválený. Proti – 0 hlasov, zdržal 
sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská uznesenie 2/16, kde v odporúčaní boli úlohy splnené nasledovne:  
 Odporúča:  

Vedeniu školy vytvoriť podmienky pre prípravu budúcich záujemcov o štúdium na VŠ a to 
v intenzívnejšom štúdiu profilových predmetov (matematika a fyzika)  

  Riaditeľ školy skonštatoval, že v súčasnosti už prebieha doučovanie potenciálnych 
záujemcov o štúdium na VŠ a pripravuje sa aj systém sústredeného vzdelávania zameraného na 
prepojenie praxe s technikou.       
K bodu 2 - Výročná správa školy za rok 2016  – Ing.Smolár 
 Riaditeľ školy Ing. Peter Smolár v zrýchlenom čítaní predniesol Výročnú správu školy za 
kalendárny rok 2016, ktorá bola zaslaná členom rady školy v elektronickej podobe, na jej 
preštudovanie a pripomienkovanie. Správa bola bez pripomienok počtom 9 hlasov schválená. Proti – 
0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov. Celé znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.1. 
v elektronickej podobe. 
 
K bodu 3 - Informácia o školských vzdelávacích  programoch – Ing. Kozáčiková  
Ing. Kozáčiková informovala prítomných o aktuálnych zmenách a to nasledovne:  

- Na SUŠ v predmetoch AJ a NJ sme prešli na nové inovatívnejšie učebnice, následne sa 
upravil obsah v I. ročníku AJ a 1. a 2., roč. NJ.  



- V predmete umelecká prax boli témy doplnené o poučenie o BOZP pri práci s jedmi 
a nebezpečnými chemickými látkami, v matematike pre druhý ročník bol upravený obsah.  

- Na SOŠT sme pripravili celý ŠkVP pre I. ročník nového učebného odboru 2683 H 12 
elektromechanik – automatizačná technika, v tomto šk. roku pracujeme na príprave 2. roč. 
a 4. roč. študijného odboru CNC stroje.  

- V predmete elektrické merania boli pripravené nové úlohy vo všetkých študijných odboroch 
v druhom ročníku.  

- V predmete výpočtová technika a informatika v druhom ročníku sme zaradili nový výukový 
program potrebný pre tento odbor. 

- V študijnom odbore osobné počítače a počítačové siete sa robili úpravy v počítačovej grafike, 
programovaní, počítačových sieťach, HWW a SWW.  

 
K bodu 4 - Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a 
otváraných odboroch pre šk. r. 2017/18 – Ing. Kozáčiková   
 V tomto školskom roku sme otvorili študijné odbory na S0ŠT nasledovne:  
Mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku, osobné počítače a počítačové siete, 
silnoprúdovú techniku a CNC stroje, kde sme plán výkonov naplnili na 100% (100 žiakov). Učebné 
odbory elektromechanik so zameraním na automatizačnú a silnoprúdovú techniku sme taktiež 
zaplnili na 100% (10 a 10 žiakov podľa plánu výkonov). Nepodarilo sa nám naplniť externé štúdium 
v učebnom odbore silnoprúdová technika, kde bolo zapísaných 22 študentov a osem miest je 
voľných.  
 SUŠ naplnila počty žiakov v študijnom odbore propagačná grafika na 8 (jedno miesto ostalo 
voľné) a grafický dizajn bol naplnený na 100% počtom 16 žiakov. 
 
K bodu 5 - Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení V/V 
procesu v šk. r. 2017/18 – riaditeľ školy 
 Ing. Smolár skonštatoval, že školský rok 2017/2018 začal s počtom 95 zamestnancov a 605 
žiakov. Skončil učebný odbor TAP a odbor stolár sa už neotvoril. Odbornosť pedagogických 
zamestnancov je na 96/4%, naďalej si niektorí dopĺňajú kvalifikáciu a mnohí sa zúčastňujú 
kreditného vzdelávania, prípadne sú v procese I. alebo II. atestácie.  
 Keďže nám nebol navýšený počet žiakov pre duálne vzdelávanie, zmluva s MTS sa o rok 
odkladá.  
 Pre študijný odbor CNC stroje boli vybudované nové dielne a pracuje sa na jeho personálnom 
obsadení. 
 Podľa slov riaditeľa školy, v súčasnej dobe bol škole schválený príspevok z VÚC na grafické 
stanice, ktoré budú využívané vo V/V procese pri odborných predmetoch a OV. 
 Ing. Smolár informoval prítomných o aktuálnom stave rekonštrukcie objektu školy, ktorá 
bola naplánovaná a schválená na tento školský rok. Napriek všetkým snahám a ochote 
zainteresovaných, stavebník doteraz neprebral stavbu a práce sa nezačali. Po vypršaní termínu 
(koniec novembra 2017) začne celý proces s výberovým konaním odznova.  
 
K bodu 6 – Informácie o otvorení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám  a  projekty 
schválené  pre školský rok 2017/18 -  riaditeľ školy 
 Ing. Smolár skonštatoval, že školský rok 2017/2018, čo do hlavných úloh školy, začal 
zakomponovaním týchto do úloh jednotlivých predmetových komisií na teoretickom vyučovaní, 
odbornom výcviku a školskom internáte.  
 V tomto školskom roku sa škola zapojila do projektu ERAZMUS, v rámci ktorého už naši 
žiaci a pedagógovia absolvovali dvojtýždňový pobyt v Estónsku. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia 
časť projektu a to návšteva z Estónska na tri týždne u nás.  



 Prebieha environmentálny projekt Zelená škola s veľmi širokým zameraním či už na 
propagáciu školy, odbornú problematiku a šetrenie energií.  
 Desať žiakov našej školy sa zapojilo do projektu O medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu. 
V súčasnosti prebieha školenie pedagógov a žiaci si začínajú vytyčovať individuálne ciele.  
 Plánujeme zapojiť sa aj do projektu Jablonka, ktorý by mal pokračovať výmennou formou 
zameranou na odbornú oblasť. 
 Na odbornom výcviku sa dokončuje projekt Automatizácia – priorita tretieho tisícročia, ktorý 
by mal byť dokončený v novembri 2017. V spolupráci so ZŠ aj dva projekty Energia nás baví 
a Programovanie pre každého. 
 
K bodu7 - Plán výkonov externého štúdia na školský rok 2018/19 – riaditeľ školy  
 Ing. Smolár navrhol členom rady školy plán výkonov pre externé štúdium v učebnom odbore 
elektromechanik – silnoprúdová technika a to s počtom 30 žiakov. Návrh bol počtom 9 hlasov 
schválený. Proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov. 
 
K bodu 8  - OV, ŠI, ŠJ - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2017/2018 – vedúci úsekov  
 Mgr. Tomaga, zástupca pre OV informoval prítomných o pripravenosti odborného výcviku 
na nový školský rok. Ten začína s počtom jeden zástupca pre OV, dvaja hlavný majstri a 15 MOV.  
 Podarilo sa im zazmluvniť cca 50 firiem pre odborný rozvoj u žiakov štvrtých ročníkov a 7 
firiem podpísalo rámcové zmluvy na občasnú výpomoc.  
 OV je zapojený významnou mierou do propagácie školy a to najmä návštevami rodičovských 
združení u žiakov deviatych ročníkov, organizovaní Dní otvorených dverí, Burzami povolaní (už boli 
v okrese NO a TS, chystá sa DK a Žilina).  
 Tradične sa žiaci v rámci OV zúčastňujú viacerých exkurzií a pripravujú súťaže, v ktorých 
dosahujeme veľmi dobré výsledky (SOČ, Jablotron cup Praha, XIII. ročník celoslovenskej súťaže 
odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných škôl – energetika, Auto junior, 
súťaže zručnosti).  
 Na OV sa v súčasnosti dobudovávajú nové dielne a renovujú staré, dopĺňajú sa novým 
zariadením, prerába sa elektroinštalácia, nakupuje sa nová 3D tlačiareň, počítačové stanice... 
 Mgr. Mikolášik oboznámil prítomných s plánmi na nový školský rok čo do činnosti 
školského internátu. Pracujú tu tri vychovávateľky a zamestnanec školskej knižnice. Kariérny 
poradca pracuje na školskom internáte v dopoludňajších hodinách. Pripravujú osvedčené aktivity, 
ktoré mali v minulom školskom roku u ubytovaných veľký úspech (besedy, Vianoce, Mikuláš, 
návšteva kultúrnych podujatí, rôzne aktivity na rozvoj zručnosti, športové súťaže a iné). Zároveň 
vyjadril spokojnosť so spoluprácou s triednymi učiteľmi prvých ročníkov, ktorí do značnej miery 
ovplyvňujú počet ubytovaných na internáte.  
 p. Macurová, vedúca školskej jedálne, informovala prítomných o zvýšenom počte 
zamestnancov, čo už bolo nevyhnutné, keďže sa zvýšil aj počet stravníkov. Konštatovala, že žiaci sú 
so stravou v podstate spokojní, aj keď sa musí variť podľa prísnych noriem. V súčasnosti by mali 
začať variť väčšinou regionálne jedlá, na čo máme právo. Menšie sťažnosti sú len zo strany vedúcej 
a vychovávateľov na vynechávanie raňajok a večier ubytovanými na internáte. 
K bodu 9 - Plán práce na  rok 2018 – predseda RŠ  
 Bc. Garbiarová podala prítomným návrh plánu práce RŠ pri SŠ v Nižnej pre kalendárny rok 
2018, ktorý bol bez pripomienok schválený počtom 9 hlasov. Proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  
 
 
K bodu  10 - Činnosť Žiackej školskej rady – zástupca žiakov  
 Kekeláková Mária, zástupca žiakov v RŠ a zároveň predseda ŽŠR, oboznámila prítomných 
s plánmi na najbližšie obdobie. V mesiaci október prebehla u žiakov prvých ročníkov Imatrikulácia, 
čiže ich uvedenie do radov študentov SŠ. Na najbližšie obdobie pripravujú rôzne charitatívne 



podujatia a zbierky, Mikuláša a Vianočnú akadémiu, Valentína aj s prekvapením, 2.ročník školského 
plesu, pomoc pri organizovaní Dňa učiteľov a rôzne iné aktivity. V súčasnosti v ŽŠR pracuje do 20 
študentov a pripravujú nábor z radov žiakov prvých ročníkov. Tu by potrebovali aj pomoc triednych 
učiteľov. 
 
K bodu 11 - Rôzne, diskusia  

Mgr. Štefan Kristofčák pochválil vedenie školy a všetkých zamestnancov za vzornú prácu, 
vďaka ktorej je SŠ v Nižnej na tak vysokej úrovni. Pripomenul, že v budúcnosti budú ešte prísnejšie 
prideľovať počty žiakov podľa kvality školy. Osobne ho veľmi mrzí osud VSP v Nižnej, čo však 
nebolo možné ovplyvniť. Na záver poďakoval všetkým členom RŠ za príjemnú a tvorivú atmosféru 
počas celého jeho pôsobenia v RŠ.  

Bc. Mária Garbiarová požiadala zástupcov za rodičov o možnosť zvýšiť príspevok na nákup 
cien pre súťaže zručnosti žiakov I. ročníkov z financií Rodičovskej rady.  

Mgr. Zuzana Mešková sa informovala na fungovanie výťahu, ktorý bol zrekonštruovaný 
z financií VÚC. Ing. Smolár odpovedal kladne a zároveň vyzdvihol prácu a dochvíľnosť firmy, ktorá 
sa o túto rekonštrukciu zaslúžila. 
  
K bodu 12 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 3/2017: 
 Berie na vedomie: 
a) Informácie o školských vzdelávacích  programoch, 
b) informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakoch  a otváraných 

odboroch pre šk.  rok 2017/18,   
c) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu v šk. roku 

2017/18, 
d) informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  pre 

školský rok 2017/18, 
e) organizačné zabezpečenie šk. roku 2017/18 na OV, ŠI,ŠJ, 
f) plán práce RŠ na  rok 2018, 
g) činnosť Žiackej školskej rady. 
 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 9 hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa 0) 

2/ Výročnú správu školy za rok 2016 bez pripomienok počtom 9 hlasov, 
        (proti 0, zdržal sa 0) 
3/ Návrh plánu  výkonov externého štúdia na školský rok 2018/19 počtom 9 hlasov, 

(proti 0, zdržal sa 0) 
 Odporúča: 

 1/  Spoluprácu pedagogickej trojky pri výbere zástupcov do ŽŠR z radov žiakov I.ročníkov. 
  2/ Prekonzultovať v rodičovskej rade výhody ubytovania a stravovania žiakov, najmä zo 
vzdialenejších dedín.  
 
 
Uznesenie bolo schválené počtom  9 hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 25. 10. 2017  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 25. 10. 2017 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová................ 


