
 
Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia Rady školy, Spojená škola Nižná 
 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy  
Termín konania:   19. 05. 2016  
Prítomní :   podľa  priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie –  plnenie uznesenia 
2. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2015/2016 a plnenie plánu 

práce školy – zástupca pre teoretické predmety Ing. Kozáčiková    .  
3. Príprava maturitných skúšok denného štúdia a záverečných skúšok trojročných 

učebných odborov – zástupkyňa školy Ing. Kozáčiková,  Bc. Habovštiak 
4. Plán výkonov na školský rok 2017/2018 a koncepčný zámer rozvoja školy - riad školy, 

Ing. Smolár 
5. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – riaditeľ 

školy, Ing.  Smolár 
6. Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2015/2016 OV, ŠI, ŠJ – Ing. Smolár, Bc. 

Habovštiak, Mgr. Mikolášik, Ing. Javorek 
7. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy a Vzdelávacieho centra – 

Ing. Javorek 
8. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015 - hlavná a podnikateľská činnosť - Ing. 

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

  
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 1/16 

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ,   
Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou 7 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na úvod 
všetkých srdečne privítala. 
Ospravedlnení:  

      Bc. Garbiarová predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom 7 hlasov schválený. 
Proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 1/16, kde v odporúčaní boli úlohy splnené 
nasledovne:  
 Odporúča: 

 1/  Rade rodičov pri SŠ v Nižnej pripraviť voľby zástupcov rodičov do RŠ  - voľby 
boli prevedené a nový člen RŠ sa predstaví ostatným členom na októbrovom zasadnutí  

  2/  ŽŠR spojiť sa s tvorcami Nižnianskych ozvien a prispievať do ich obsahu – žiaci 
sa emailom ozvali redaktorke spomenutého periodika, zatiaľ im neodpovedala. 
  

K bodu 2 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2015/2016 
a plnenie plánu práce školy 
 Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa za odborné predmety, vyhodnotila prvý polrok 
školského roku 2015/2016 čo do prospechu, dochádzky a správania.  

V porovnaní s adekvátnym obdobím predchádzajúceho školského roku nedošlo 
k výraznejším zmenám v prospechu. Z celkového počtu 656 žiakov s vyznamenaním skončilo 
48 žiakov, s PVD 150, neprospelo 74 a neklasifikovaných bolo 11 žiakov. V správaní sa počet 
znížených známok zo správania na druhý stupeň zvýšil na 29/14/, tretí stupeň sa znížil na 7 



a štvrtý stupeň dostalo  12/7/ žiakov. Dochádzka na vyučovanie dosiahla priemer na žiaka 
55,32 na žiaka.                 . 
 Ing. Kozáčiková sa vyjadrila k plneniu plánu školy na školský rok 2015/2016 podľa 
hlavných úloh školy. Vyberáme:  

- ŠkVP boli doplnené na začiatku šk. roka 2015/2016 plánmi pre 1. ročník študijného 
odboru zameraného na Programovanie a riadenie CNC strojov, druhý ročník sa 
pripravuje. Boli vypracované ŠkVP pre 4. ročník  grafického dizajnu.  

- Prebieha kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy, ktorí si buď dopĺňajú 
kvalifikáciu alebo si zvyšujú odborné kompetencie najmä na nové odbory.  

-  Propagácia školy prebieha na niekoľkých úrovniach a to rôznymi spôsobmi. Články 
do regionálnych periodík, internetová stránka školy, školský časopis GAUDEAMUS 
 Dni otvorených dverí. V súčasnosti sa pracuje na viacerých projektoch: projekt 
s Estónskom, na Grafické systémy, projekt s družobnou školu v Zabrzegu a športový 
projekt Vráťme šport do škôl. 

- Kvalitu výchovy a vzdelávania zvyšujú aj súťaže, ktoré organizujeme, alebo sa ich 
zúčastňujeme... 
 

K bodu 3 -  Príprava maturitných skúšok denného a záverečných skúšok trojročných 
učebných odborov – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková, Bc. Habovštiak.  
 K dnešnému dňu prebehla písomná a praktická časť MS, ktorej sa zúčastnilo 111       
žiakov maturitných ročníkov (dvaja neukončili ročník). Výsledky z PF IČ a EČMS boli na 
školu doručené   s nasledovnými výsledkami:  
Nemecký jazyk: z 15 žiakov boli 9 neúspešní 
Anglický jazyk: B2 jedna žiačka bola úspešná, B1 z 96/9 
Slovenský jazyk a literatúra:   zo 114/15 neúspešných     
Matematika: ide o dobrovoľný predmet a naši žiaci boli neúspešný z 8/5.  
PFIČ neúspešne absolvovali len siedmi žiaci a to v ANJ. Len jeden žiak neuspel v obidvoch 
častiach. 

V minulom šk. roku boli výsledky oveľa horšie, po prijatých opatreniach sa situácia 
výrazne zlepšila z 39 žiakov na 15 žiakov neúspešných. 

Bc. Habovštiak informoval prítomných, že od 9. do 17. mája 2016 absolvovalo 
praktickú maturitnú skúšku 113 študentov, z ktorých autoelektronici obhajovali svoje práce 
priamo v     auto servisoch. Práve tieto boli na veľmi vysokej úrovni a dosiahli vynikajúce 
výsledky. Zlepšila sa aj situácia u osobných počítačoch a počítačových sieťach, energetici 
prezentovali už aj svoje vlastné práce a to na vysokej úrovni. 

V mesiaci jún 2016 od 16. do 23. prebehnú na škole záverečné skúšky v učebných 
odboroch TAP, stolár, elektromechanik, priemyselná elektrotechnika (57 žiakov). Žiaci, ktorí 
majú záujem pokračovať v študijnom odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na 
silnoprúd, môžu si podať prihlášku na nadstavbové štúdium.  

V dňoch 7. a 8. 5. 2016 budú prebiehať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti 
508/2009 §21, na ktorú sa majú možnosť prihlásiť všetci žiaci so zameraním mechanik 
elektrotechnik a 23. 6. 2016 žiaci so zameraním elektromechanik. 
 
K bodu 4 – Plán výkonov na školský rok 2017/2018 a koncepčný zámer rozvoja školy – 
riaditeľ školy, Ing. Smolár.       
 Nový plán výkonov je potrebné schváliť do 30. 06. 2016 na VÚC a návrh vedenia SŠ 
v Nižnej je nasledovný: na SOŠT pre študijný odbor mechanik elektrotechnik plánujeme 
otvoriť štyri triedy s počtom 100 žiakov (30 žiakov osobné počítače a počítačové siete, 25 
energetika, 25 autoelektronika a 20 žiakov pre CNC stroje), jedna trieda pre trojročný učebný 
odbor elektromechanik – silnoprúdová technika s počtom 20 žiakov a stolár s počtom 10 
žiakov. Technicko-administratívny pracovník na našej škole končí. Na SUŠ plánujeme 
otvoriť triedu 27 žiakov propagačných grafikov 18 a grafický dizajn 9 žiakov. Škola má 



záujem zapojiť sa aj do duálneho vzdelávania a to s učebným odborom elektromechanik- 
automatizačná technika pre jednu triedu s počtom 20 žiakov a externá forma štúdia je 
plánovaná pre odbor silnoprúd s počtom 20 študentov. Prihlášky na vyššie spomenuté odbory 
sú na stránke školy.  
Plán výkonov bol jednohlasne schválený počtom 7 hlasov (proti 0, zdržal sa O). 
   
K bodu 5 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov 
– riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Čo do koncepčného zámeru, víziou širšieho vedenia školy je vytvoriť skupinu ľudí, 
ktorí budú zameraní na konkrétnu špecializáciu. Do duálneho vzdelávania zatiaľ zapojíme 
jeden učebný odbor. Naďalej budeme rozvíjať odbor Programovanie a  riadenie CNC strojov,  
k výučbe pripravujeme odborníkov a špecializované dielne, hľadajú sa aj externí zamestnanci. 
  
K bodu 6 – Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2015/2016 OV, ŠI, ŠJ -vedúci 
úsekov 
 Bc. Garbiarová v zastúpení Mgr. Mikolášika informovala prítomných s činnosťou 
zamestnancov a žiakov na školskom internáte. V prvom polroku zorganizovali diskotéku,  
turistické vychádzky, grilovačku, rôzne besedy, pravidelne pracovali záujmové útvary, na 
ktorých tvorili vlastné práce a výrobky. Kompletná správa bude priložená vo výročnej správe 
školy ako aj k zápisu ako (príloha č. 1).  
 Bc. Habovštiak, zástupca pre OV informoval prítomných o skutočnosti, že na škole 
končí učebný odbor TAP a v jeho priestoroch sa buduje dielňa pre energetiku. Táto bude 
slávnostne otvorená 20.06.2016. Celkovo plánujeme dobudovať už rozpracované 3 
špecializované dielne č.17, 18, 19 pre tri rôzne  odbory. Dielne pre CNC stroje, považujeme 
za kľúčové , pričom tento odbor bude jeden z najperspektívnejších odborov do budúcnosti. 
Veľmi dôležitou úlohou je však vychovať si vlastných zamestnancov. 
 Ing. Javorek prítomných informoval, že sa podarilo zvýšiť počet stravníkov na obed 
a to od 200 do 250 denne. Problémom sú raňajky a večere, o ktoré nemajú deti záujem. 
V najbližšom období bude potrebné vymeniť strojový park (čo je prisľúbené), vymaľovať 
sklady, previesť základnú údržbu. Čo do financovania stále platí, že príspevok zo štátneho 
rozpočtu je len na mzdové náklady. 
 
K bodu 7 - Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy, Vzdelávacieho centra 
– Ing. Javorek   
 Ing. Javorek informoval prítomných o stave finančných prostriedkov v roku 2015, 
ktoré boli k 01.01.2015 na účte: 900,47 a v pokladni: 47,21€. V roku 2015 celkový príjem bol 
výške 1.623,34 €. Táto suma pozostáva z 2% dane a úrokov. V roku 2015 sa finančné 
prostriedky prerozdelili na SOFTWARE, koberec, žalúzie, notársku zápisnicu a poplatky 
(príloha č.2).  
 Vzdelávacie centrum n.f. so sídlom Hattalova 471 v Nižnej finančné prostriedky 
získané v roku 2015 použilo na vzdelávaciu činnosť a služby s ňou spojené. Výročnú správu 
prikladáme ku zápisnici ako (prílohu č.3). 
 
K bodu 8 – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015, hlavná a podnikateľská 
činnosť.  
 Ing. Javorek ďalej informoval členov RŠ o výsledku hospodárenia za rok 2015, kde 
škola disponovala s 80% prevádzkovými a 90% mzdovými nákladmi, čo je na prevádzku 
školy nedostatočné. Stále je financovanie školskej jedálne nedostatočné a zle nastavené, 
napriek tomu sa škola nedostala do mínusových čísiel. Kompletná správa bude priložená ku 
výročnej správe školy, k zápisnici (príloha č. 4). 
  
 



K bodu 9 – Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc. Bedrichová 
  Bc. Bedrichová oboznámila prítomných s hodnotiacou správou záujmového 
vzdelávania za školský rok 2015/2016. Na začiatku šk. roku boli 664 študentom odovzdané 
vzdelávacie poukazy a ponúknutých 39 krúžkov. Na školu bolo prijatých celkovo 595 
poukazov, 69 žiakov odovzdalo poukazy inej inštitúcii. Reálne začalo pracovať 39 
záujmových útvarov, ktoré vedú záznamy o svojej činnosti, ktorá je zároveň vedením školy 
kontrolovaná. Podrobná hodnotiaca správa je pripojená k zápisnici ako (príloha č.5).  
 
K bodu 10 - Rôzne, diskusia  
 Ing. Kozáčiková oboznámila prítomných so stavom nadstavbového štúdia odboru 
technicko ekonomický pracovník, kde sa z objektívnych príčin znížil počet študentov pod 
hranicu povolenú MŠ a tak bude táto forma zmenená na externú a počet hodín týždenne 
znížený na 15. Študenti tak budú môcť štúdium dokončiť.  
 Ing. Smolár informoval o plánovanej obnove sociálnych zariadení  v objekte školy, za 
podpory VUC Žilina. 
 Ing. Javorek odpovedal na otázku zástupcu žiakov: „Prečo sa nevaria dve jedlá“. 
Keďže jedlá musia mať určitú nutričnú hodnotu podľa zákona  MŠVV a ŠSR / §140 zákona 
č.245 / 2008/ a Metodiky k MSN k 1.9. 2014,  nie je to možné z finančný zdrojov zabezpečiť, 
ako aj stravu pre diabetikov, kde by museli väčšiu čiastku doplácať sami. 
 Bc. Garbiarová sa poďakovala za aktívnu prácu v Rade školy pánovi Virostkovi, 
ktorému končí mandát v Rade školy a praje mu ešte veľa pracovných úspechov. 
 
K bodu 11 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 2/2016 :   
 Berie na vedomie: 
a) Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2015/2016 a plnenie plánu 

práce školy, 
b) Prípravu a priebeh maturitných skúšok denného štúdia a záverečných skúšok 

trojročných učebných odborov,  
c) Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2015/2016 OV, ŠI, ŠJ,  
d) Informácie o činnosti Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy 

a Vzdelávacieho centra,  
e) Správu o výsledku hospodárenia za rok 2015, hlavnú podnikateľskú činnosť, 
f) Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov.  
 Schvaľuje: 
1. Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7 hlasov,  

(proti 0, zdržal sa 0) 
2.  Plán výkonov  na školský rok 2017/2018   počtom 7 hlasov,  

        (proti 0, zdržal sa 0)  
 Odporúča: 

1. Členom Rodičovskej rady a Ing. Kozáčikovej spropagovať možnosť získať na 
škole elektrotechnickú spôsobilosť a výzvu uverejniť na stránke školy. 

       T: máj, jún 2016 
 

Uznesenie bolo schválené počtom  7  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 19. 05. 2016  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 19. 05. 2016 
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................. 


