
Správa o činnosti Rady školy za rok 2010. 
 

 V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 

291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, bol vydaný štatút 

Rady školy /ďalej len RŠ/ Spojená škola, Hattalova 471, Niţná dňa 30. 11. 2007, ktorý bol 

dňa 28. 09.2010 opätovne prerokovaný a doplnený novými členmi na základe delegovania 

§25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predsedom 

Ţilinského samosprávneho kraja zo dňa 22. 02. 2010 , ako aj voľbami rodičovskej rady zo dňa               

18. 03. 2010 ,  ako aj ţiackej  rady zo dňa 27. 09. 2010.        . 

 Členmi RŠ k 28.09. 2010 sú:  

a) zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov : 

1. Alojz Dulík 

2.  Iveta Čičmanová 

3. Ján Steinhubl 
b) zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

1.  Mgr. Ľubica Lešňovská 

                2.  Bc. Mária Garbiarová 

c) zvolený zástupca ostatných zamestnancov: 

Anna Pažítková 
d)  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ţilinského samosprávneho  

kraja: 

                1.  Mgr.Ján Vilček 

       2.  Ing. Miriam Skacelová 

       3.  Ing. Ivan Šaško 

 4.  Ing. Jozef Višňovský            
e)  zvolený zástupca ţiakov školy : 

     Ľubica Rončáková 
V roku 2009 RŠ pracovala v zloţení: 

1. Milan Seman    - zástupca rodičov 

2. Ľudmila Iskrová  - zástupca rodičov 

3. Viera Čavošová  - zástupca rodičov 

4. Mgr. Ľubica Lešňovská - zástupca ped. pracovníkov 

5. Bc. Mária Garbiarová  - zástupca ped. pracovníkov 

6. Anna Paţítková  - zástupca ostatných zamestnancov 

7. Mgr. Roman Bienik  - zástupca zriaďovateľa 

8. Ing. Ivan Šaško   - zástupca zriaďovateľa 

9. Ing. Miriam Skácelová - zástupca zriaďovateľa 

10. Ing. Jozef Višňovský  - zástupca zriaďovateľa 

11. Veronika Brunčáková - zástupca ţiakov 
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Členovia Rady školy k 18. 03. 2010  boli: 

1. Milan Seman   - zástupca rodičov 

2.  Iveta Čičmanová  - zástupca rodičov 

4. Ján Steinhubl   - zástupca rodičov 

5. Mgr. Ľubica Lešňovská - zástupca ped. pracovníkov 

6. Bc. Mária Garbiarová - zástupca ped. pracovníkov 

7. Anna Paţítková  - zástupca ostatných zamestnancov 

8. Mgr.Ján Vilček  - zástupca zriaďovateľa 

9. Ing. Miriam Skacelová - zástupca zriaďovateľa 

10. Ing. Ivan Šaško  - zástupca zriaďovateľa 

11. Ing. Jozef Višňovský  - zástupca zriaďovateľa 

12. Andrea Ľuptáková  -zástupca ţiakov 

 

Členovia Rady školy k 01. 07. 2010  sú: 

1. Alojz Dulík   - zástupca rodičov 

2.  Iveta Čičmanová  - zástupca rodičov 

3.  Ján Steinhubl   - zástupca rodičov 

4.  Mgr. Ľubica Lešňovská - zástupca ped. pracovníkov 

5.  Bc. Mária Garbiarová - zástupca ped. pracovníkov 

6.  Anna Paţítková  - zástupca ostatných zamestnancov 

7.  Mgr.Ján Vilček  - zástupca zriaďovateľa 

8.  Ing. Miriam Skacelová - zástupca zriaďovateľa 

9.  Ing. Ivan Šaško  - zástupca zriaďovateľa 

10.  Ing. Jozef Višňovský  - zástupca zriaďovateľa 

11.  Kristián Steinhubl  -zástupca ţiakov 

 

 

Predsedkyňa RŠ pripravila nový štatút RŠ a plán práce na rok 2011, ktorý obdrţali 

všetci členovia na preštudovanie, ktorý bol schválený aj s pripomienkami. 

18. 03. 2010 na prvom zasadnutí boli členovia oboznámení s novou delegátkou: Ing. Jozef 

Višňovský, Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško, Mgr.Ján Vilček. 

K oţivenej činnosti Ţiackej školskej rady došlo pod novým vedením. Predsedníčkou sa stala 

ţiačka Andrea Ľuptáková. Najvýraznejšou je zmena vo voľbách zástupcov z radov študentov. 

Voľby budú prebiehať spomedzi členov Ţiackej školskej rady. Zaviedli pravidelné stretnutia 

v pondelky cez veľkú prestávku. Mnohé akcie poriadané v roku 2010 boli toho 

dôkazom./Školský časopis Gaudeamus, Imatrikulácia, Mikuláš, Deň narcisov , Deň učiteľov, 

Valentín, kvapka krvi, diskotéky atď./ 

V rámci zasadnutí bol podaný návrh na prizývanie pracovníkov ostatných stredísk SŠ Niţná 

s vyhodnotením výsledkov za uplynulé obdobie. Tento návrh bol realizovaný  a naďalej 

budeme v ňom pokračovať. Výchovno - vzdelávacie výsledky boli s porovnaním roku 

2008/2009 lepšie, boli prijaté viaceré opatrenia k ešte lepším výsledkom. Plán práce školy je 

plnený aktivitami ako sú burzy povolaní , články do miestnych a regionálnych periodík, 

bilboardy, nová web stránka  a príprava Celoslovenskej súťaţe grafikov. 

Ing. Smolár Peter oboznámil RŠ o investíciách a financiách zarobených v rámci 

podnikateľskej činnosti, ktoré boli následne investované do rozvoja školy. Čiastočne sa 

zrekonštruovala strecha na plavárni, kompletne prerobili sociálne zariadenia a sprchy na 

plavárni, ako aj sušiče vlasov. Robia sa opatrenia na šetrenie energií a tepla (postupne sa 

začali vymieňať okná na objekte školy), vyuţívajú nebytové priestory školy na prenajímanie 

(stredisko záujmovej činnosti). Do odborných učební sa zaviedol nový hardvér a softvér. 

 

- 2 - 

 



 

Pripravuje sa rekonštrukcia dielní a telocvične. Nepodarilo sa vytvoriť v škole Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre autoelektroniku, hoci vyjadrenia stavovských 

organizácií SOP tento podnet schválila. Snahou vedenia je dostať našu školu na  post pilotnej 

školy. Zatiaľ sme v systéme škôl braný ako satelitná škola.  

Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel boli zastavené na 

VÚC. Mgr. Vilček Ján prítomným vysvetlil, prečo k tomu došlo. V súčasnosti sa pripravuje 

návrh postupu pri podávaní ţiadostí na vytvorenie týchto centier a to za rovnakých 

podmienok a kritérií. Kaţdá škola, ktorá bude mať o vytvorenie centra záujem bude podľa 

nich postupovať a vytvorí projekt, ktorý si pred komisiou obháji a následne prebehne 

výberové konanie. Odôvodnenie zaznelo na zasadnutí 28.09.2010. 

  Škola sa zapojila do národného projektu pre vytvorenie a overenie zamerania sa 

v oblasti automobilového priemyslu, študijným odborom (manaţér výroby v automobilovom 

priemysle a manaţér výroby ....), ktorý bol prijatý a zaradený do siete študijných odborov uţ 

pre š. k. rok 2009/2010. Nový odbor bol otvorený k 01.09.2009 a k 01.01.2010 sa vybudovala 

špeciálna učebňa.  

V rámci bezpečnosti ţiakov poţiadala Rada školy zástupcu obce o spoluprácu pri 

označení prechodu pre chodcov pri autobusovom nástupišti, ktorý v priebehu letných 

prázdnin bol označený. 

Ing. Javorek vysvetlil prítomným súčasný stav Občianskeho zdruţenia  pre rozvoj Oravy 

a pripravuje sa valné zhromaţdenie a  boli pripravené výberové konania v rámci 

podnikateľskej činnosti. 

p. Vojáček, čestný hosť Rady školy za obecný úrad v Niţnej pravidelne informoval 

o spolupráci a najbliţších aktivitách  obce. 

Na škole sa ţiaci zapojili  do krúţkovej činnosti 761 ţiakov v 49 krúţkoch a 51 

externých záujemcov. 

20. 05. 2010 na druhom zasadnutí RŠ RNDr. Adámusová Tamara oboznámila prítomných 

s výsledkami prvého kola prijímacích pohovorov na SŠ v Niţnej v organizačnej zloţke SOŠT 

a SUŠ a Ing. Horník Ján informoval o výsledkoch maturitných a učňovských skúšok 

v školskom roku 2009/2010 na SOŠT a SUŠ. V tomto školskom roku maturovalo 152 ţiakov. 

Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko k návrhu plánu výkonov na školský rok 

2011/2012 podľa rozpisu. Boli dopracované štátne vzdelávacie programy .  

Pripravujú sa nové návrhy na študijné a učebné odbory. Bolo poţiadané o najvýšenie 

ţiakov v učebnom odbore TAP a manaţment financií 

Na treťom zasadnutí  29. 06. 2010 boli predstavený nový členovia Rady školy pán Alojz 

Dulík a Kristián Steinhubl. 

RNDr. Adámusová Tamara okrem výchovno vzdelávacích výsledkov oboznámila Radu školy 

o športových a záujmových aktivitách ţiakov. Metamorfózy dreva a Kreativita mladých 

grafikov sme získali 21 ocenení. Okrem toho ţiaci zo SUŠ reprezentovali na ďalších akciách 

v rámci Slovenska, kde obsadili popredné miesta (Malé grafické formy – cena detskej 

poroty). Ţiaci obidvoch organizačných zloţiek sa zapojili aj do SOČ, kde sme dosiahli 

výborné výsledky, matematických súťaţí (MAKS – 1. a 2. miesto na Slovensku, Klokan...), 

environmentálne súťaţe a aktivity, športové súťaţe (bedminton a atletika – účasť na 

Slovensku), ohodnotenie školského časopisu cenou televízie Markíza, Spriatelené kraje 

v zjednotenej Európe (ţiak obsadil 1.miesto a vyhral zájazd), mnoţstvo recitačných a 

biblických súťaţí ... Všetci ţiaci, ktorí dosiahli tieto významné úspechy a výrazne prispeli 

k propagácii školy, boli na konci š. k. roku 2009/2010 odmenení vecnými a finančnými 

cenami.   

Bc. Bieločík Jozef skonštatoval, ţe odborný výcvik, je pripravený aj pri menšej dotácií splniť 

limit 1200 hodín podmienených na vydanie vyučného listu.  

p. Kapjorová v krátkosti priblíţila Školský výchovný program a prítomným vysvetlila systém 

fungovania výchovy na internáte, aktivitách a vyuţívaní voľného času, záujmových útvaroch. 
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 Školská jedáleň ukončila projekt: revitalizácia a modernizácia školskej jedálne. 

28. 09. 2010 na poslednom zasadnutí Rada školy schválila nového člena Rady školy 

Ľubicu Rončákovú. Ing. Smolár Peter prečítal výročnú správu školy za rok 2008/2009, ako aj 

správu o hospodárení  a ekonomických výsledkoch, ku ktorej RŠ vydala vyjadrenie 

o objektívnosti a reálnemu stavu školy, ktorá je na internetovej stránke zverejnená. 

Ing. Kozáčiková Vladimíra nás informovala o dokončení, vytlačení a zviazaní 12-tich 

školských vzdelávacích programov pre tretie ročníky (u trojročných učebných odborov je to 

kompletné). V tomto školskom roku sa dokončia štvrté ročníky. ŠVP boli v minulom 

školskom roku upravené v niektorých bodoch. Zmenil sa názov v odbore manaţér výroby 

a kontroly v automobilovom priemysle na manaţér v autoelektronike, v odbore URSD 

pribudol predmet umelecko priemyselný dizajn a u propagačnej grafiky bol vypustený 

predmet francúzska kultúra.  

Boli prijatí noví učitelia a majstri OV, došlo k zmenám u hospodárskych pracovníkov. 

Sčasti boli svojpomocne  rekonštruované umývadlá a sprchy v dievčenskej šatni, na internáte 

boli vymenené rozvody v stúpačkách...atď. 

Prioritou vedenia SŠ naďalej ostáva  najmä pozitívna propagácia školy pred širokou 

verejnosťou, najmä pre zachovanie trojročných učebných odborov a štvorročných študijných 

odborov.  

p. Paţítková Anna nás v krátkosti informovala o finančnom nastavení školy pre tento školský 

rok. Ako kaţdý rok aj v tomto ideme na normatív, čo presnejšie znamená 90% osobných 

a 80% prevádzkových nákladov, ktoré prislúchajú našej škole podľa normatívov na ţiaka 

a podľa počtu ţiakov. Na plavárni  je zazmluvnených 2555 ţiakov najmä v dopoludňajších 

hodinách, z tohto dôvodu straty nie sú veľké. V mesiacoch január a február bola len 

temperovaná, z hľadiska vysokých teplotných strát. 

Bol pripravený návrh  Plán práce na rok 2011 a plán zasadnutí.     

p.Vojáček zhodnotil spoluprácu obce a SŠ ako veľmi dobrú. A našej škole zaţelal veľa 

úspechov. Predsedkyňa Bc. Garbiarová Mária sa mu poďakovala za dlhoročnú činnosť v RŠ 

a vyjadrila nádej, ţe ho nahradí rovnako zanietený nástupca. 

V školskom roku 2009/2010 navštevovalo SŠ Niţná 708 ţiakov. Členovia rady školy 

vyjadrili spokojnosť so študijnými výsledkami našej školy v štatistike Slovenska stredných 

škôl ako aj účasť na rôznych súťaţiach v rámci Slovenska. 

Informácie  zo  ŢSK boli dostupne zastúpením predsedníčky v Územnej školskej rade. 

Zápisy sú uverejňované na www.regionzilina.sk –Ţilinský samosprávny kraj, ktoré sú 

aktualizované a tak mohli byť informovaní aj ostatní predsedovia rád škôl v ŢSK. Rada školy 

hľadala podľa svojich moţností najvhodnejšie spôsoby riešenia existujúcich problémov, spolu 

s vedením školy. 

 Zasadnutia boli navrhnuté tak, aby riaditeľ školy mohol na ne predkladať aktuálne 

informácie o pedagogicko-organizačnom  a materiálovom zabezpečení prebiehajúceho 

školského roka a o príprave nastavajúceho školského roka. Rada školy taktieţ riešila 

pripomienky a ţiadosti ţiakov ako aj zamestnancov školy.  

Účasť členov rady školy bola na úrovni 85%. Je potrebné, aby členovia rady školy 

pruţnejšie prednášali problémy týkajúce sa práce výchovno -  vzdelávacieho procesu, ale aj 

rôzne nápady a aktivity s tým spojené, ktoré by pomohli k efektívnejším výsledkom a ešte 

lepšiu prezentáciu našej školy ako aj skvalitnenie mnohých činností. 

Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov školy na tento účel určenými 

v súlade s osobitnými predpismi, pričom nemá vlastný majetok. Nemá schválený rozpočet, 

nakoľko všetky potrebné náklady po prejednaní s vedením školy boli uhrádzané z rozpočtu 
školy.  

V Niţnej  17. 03. 2011      Bc. Garbiarová Mária 
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