
Správa o činnosti Rady školy za rok 2008. 
 
 
 V súvislosti s účinnosťou zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon), §24 a §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, dňa 20, 21. 11. a 23. 11. 2007 sa uskutočnili voľby do Rady školy /ďalej len 
RŠ/ v Spojenej škole Nižná. Dňa 30. 11. 2007 bolo zvolané ustanovujúce zasadnutie RŠ 
v Spojnej škole Nižná, na ktorom boli predstavený nový členovia RŠ Spojená škola Nižná 
a prebehli voľby predsedu, podpredsedu a tajomníka. 
Členmi RŠ sú:  

1. Bc. Viera Bedrichová  - 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 Pažítková  - zástupca ostatných zamestnancov 
7. Ľudovít Šrámek  - zástupca fyzickej osoby 
8. Ing. Ivan Šaško   - zástupca zriaďovateľa 
9. Mgr. František Adamčák - zástupca zriaďovateľa 
10. Václav Vojáček  - zástupca obce 
11. Veronika Brunčáková - zástupca žiakov 

Predsedkyňa RŠ pripravila podľa vzoru zaslaného ŽSK odbor školstva nový štatút RŠ a plán 
práce na rok 2008, ktorý obdržali všetci členovia na preštudovanie, ktorý bude schválený aj s 
pripomienkami na najbližšom zasadnutí. 
V ďalšom bode boli rozobrané výchovno - vzdelávacie výsledky za prvý štvrťrok 2007/2008 
a materiálno technické podmienky. Medzi najväčšie investície patrili kapitálové prostriedky 
v sume 3,8 mil. sk na opravu strechy školskej telocvične a bol upravený rozpočet na rok 2007. 
Na dotazy ako bude fungovať cez zimné obdobie plaváreň, bola daná odpoveď, že bude v tichom 
- udržiavacom režime. 
Posledným bodom bola informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 
a podmienkach školy a školského zariadenia za rok 2006/2007, ktorá bola schválená. 
V roku 2008 boli štyri zasadnutia RŠ na ktorých bola 75-80% účasť. 
 Prvé zasadnutie konané dňa 07. 02. 2008 sa nieslo prípravou výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa školy. Predsedkyňa RŠ dňa 04. 02. 2008 sa zúčastnila otvárania 
obálok na VUC ŽSK v Žiline a  prečítala návrhy štyroch kandidátov na obsadenie funkcie 
riaditeľa školy SŠ Nižná. Po dohode s predsedom organizačného odboru PhDr. Zdenkou 
Klincovou bol stanovený termín výberového konania na 28. 02. 2008 o 9.00 hod. Bol schválený 
spôsob hlasovania a miestnosť kde prebiehalo výberové konanie.  
Bol schválený štatút RŠ a plán práce na rok 2008. RŠ zobrala na vedomie V/V výsledky školy za 
1-vý polrok 2007/2008 a materiálové zabezpečenie V/V procesu za 1-vý polrok 2007/2008. 
Výberové konanie prebehlo v stanovenom termíne, bez komplikácii a výsledky boli zaslané na 
odbor školstva ŽSK. 
 Druhé zasadnutie  25. 04. 2008, bolo zamerané na privítanie nového riaditeľa školy Ing. 
Smolára Petra a stav odovzdania školy poverenej zastupovaním školy Ing. Evy Srnkovej k 1. 
aprílu 2008. Hospodársky výsledok za školu bol +688.090,94, za DM -110.172,65, za ŠJ -
139.251,  ako aj  ostatné majetkové a účtovné náležitosti boli vporiadku. Bol podaný návrh na 
zaradenie do siete škôl, školské zariadenie pod názvom Školské stredisko záujmovej činnosti pri 
Spojenej škole. Zámer nenašiel  odozvu na odbore školstva, preto nebol doporučený a schválený. 
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Apríl je mesiac na vyhodnotenie prijímacích pohovorov a mesiac kedy sú v plnej príprave 
maturitné skúšky s ktorými nás oboznámil zástupca pre teóriu.  Nový plán výkonov bol naplnený 
na 95%, ktorý v priebehu polroka sa nespočetne krát menil.  
Činnosť občianskeho združenia je zameraná na hendykepované deti s touto informáciou nás 
oboznámil riaditeľ školy. K dobrému dielu priložili ruky žiaci so študentského parlamentu, ktorí 
zorganizovali viacero podujatí. Problémom študentského parlamentu je v zasadnutiach. To často 
krát nieje schopne uznášania schopne pre neúčasť  členov. Pomocnú ruku k rozbehnutiu činnosti 
ponúkol nový riaditeľ školy.  

Tretie zasadnutie dňa 03. 07. 2008 prejednalo druhé kolo prijímacích pohovorov, 
zamerané na doplnenie stavu žiakov podľa plánu výkonov. Voľné miesta zostali v odboroch 
mechanik elektrotechnik a neotvoríme odbor MEZ a strojný mechanik.  
Výchovno - vzdelávacími výsledkami nás oboznámila zástupkyňa pre teóriu, z ktorých vyplynuli 
opatrenia pre predmetové komisie analýzou výsledkov neprospievajúcich žiakov ako aj zhoršené 
správanie. Jednou s možností na spestrenie výučby je moderná didaktická technika. Na školský 
rok 2008/2009 boli prijatý traja nový pedagogický pracovníci na odbor propagačná grafika. 
Realizované sú dva projekty z grantového programu Ministerstva školstva. Projekt Grafické 
systémy a revitalizácia školských kuchýň a jedálni. 
V novom školskom roku sa popasujeme s novým školským zákonom 245/2008 z ktorého 
vyplynú mnohé zmeny v pedagogickej práci.  
Pri zhodnotení výsledkoch hospodárenia školy možno povedať, že normatív na žiaka je 
neprimerane nízky. Prostriedky z vlastných výnosov boli použité spätne na prevádzku školy, na 
doplnenie financovania a zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu. 
Krúžková činnosť bola zabezpečená 49 krúžkami so 706 žiakmi vo výške 338.880 s k . 
Pán Vojáček nás oboznámil o spolupráci medzi obcou a SŠ Nižná a jej dobrými vzťahmi. 
 Štvrté zasadnutie 17. 10. 2008 malo na programe schváliť nový názov školy jej 
organizačnej zložky Stredná škola technická v súlade so školským zákonom 245/2008 
a zobralo na vedomie výročnú správu školy za rok 2007, ktorú prečítal  p. riaditeľ Smolár Peter, 
a dal na pripomienkovanie. V ďalšom bode predsedkyňa oboznámila prítomných v súlade 
s novým školským zákonom 245/2008 s delegovaním nových členov, poslancov VUC: PaedDr . 
Roman Bienik, M g r . Ján Kapala, B c . František Poleta, Mudr. Škombár Ján a pre stret 
záujmov so školským zákonom 245/2008 odišla: Bc. Viera Bedrichová. Z tohto dôvodu bola 
zvolená nová tajomníčka RŠ Mgr. Ľubica Lešňovská. RŠ odporúča p. Václava Vojáčka, aby 
pôsobil v rade školy ako hosť za obecný úrad bez práva hlasovania. Vyzvala rodičovskú radu 
ako aj žiacku radu na voľbu zástupcov do rady školy z dôvodu ukončenia a odovzdania mandátu 
v RŠ. Poďakovala sa odvolaným členom delegovaných za ŽSK Žilina. RŠ uložila pripraviť nový 
štatút podľa vzorového zaslaného odborom školstva vypracovaného podľa zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 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 § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 
291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy, o ich zložené, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 
V rámci spolupráce s obecným úradom v Nižnej je naplánované vybudovať cestu a parkovisko 
pre automobily pred plavárňou a taktiež je potrebné vybudovať osvetlenie. VSP by mala byť 
otvorená do 12.12.2008.  Činnosť by začala v novom roku od mesiaca marec 2009. 
V rámci prijatia nového školského zákona 245/2008, sú postupne pripravované školské 
vzdelávacie programy na š. k. r 2008/09 pre každý odbor, ktoré vychádzajú zo školského 
vzdelávacieho programu. Bola vytvorená charakteristika školy a následne sú spracovávané 
charakteristiky predmetov, ako aj profil absolventa.  
Ekonomický zástupca oboznámil členov s hospodárskymi výsledkami školy. Členom rady školy 
bol vysvetlený pojem normatív na žiaka a ako sa tvoria finančné prostriedky a zároveň členom 
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RŠ bola podrobnejšie objasnená tvorbu školského vzdelávacieho programu. 
V školskom roku 2008/2009 máme 715 žiakov z toho je 14 integrovaných žiakov. Bolo prijatých 
10 pedagogických pracovníkov a RŠ bola oboznámená s novou organizáciou vedúcich 
pracovníkov, ako aj poradnými organmi. RŠ požiadala vedenie školy o výtlačky nových 
legislatív a smerníc pre potreby RŠ. 
Členovia rady školy vyjadrili spokojnosť so študijnými výsledkami našej školy v štatistike 
Slovenska stredných škôl ako aj účasť na rôznych súťažiach v rámci Slovenska. 
RŠ dala vyjadrenie k štyrom návrhom: 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy 
a školského zariadenia za školský rok 2007/2008 má požadovanú štruktúru a obsah. 

-  vyradenie študijného odboru  zo Spojenej školy,  z jej organizačnej zložky Stredná 
odborná škola technická, Hattalova 471, 027 43 Nižná k 01. 09. 2009, odbor: 
• 8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva rezbárske práce 
a zaradeniu študijného odboru do Spojenej školy , do organizačnej zložky Stredná umelecká 
škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná, k 01. 09. 2009, odbor: 
• 8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva rezbárske práce 
      -  zaradenie nového študijného odboru do siete škôl a školských zariadení pre školský rok 
2009/20010 Spojená  škola, do organizačnej zložky Stredná umelecká škola, Hattalova 471, 027 
43 Nižná,  k 01. 09. 2009, nový odbor pre: 
• európske kultúrne štúdie 

- súhlasné stanovisko k zmene názvu Spojená škola, jej organizačnej zložky Stredná   
odborná škola, Hattalova 471, Nižná, ako organizačnú zložku Spojenej školy, Hattalova   
471, Nižná na Strednú odbornú školu technickú. 

Informácie  zo  ŽSK boli čiastočne dostupne zastúpením predsedníčky v Územnej 
školskej rade. Zápisy sú uverejňované na www.regionzilina.sk –Žilinský samosprávny kraj, 
ktoré sú aktualizované a tak mohli byť informovaní aj ostatní predsedovia rád škôl v ŽSK. 
     Rada školy hľadala podľa svojich možností 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 taktiež riešila pripomienky a žiadosti žiakov ako aj zamestnancov školy.  
     Účasť členov rady školy bola na dobrej úrovni 78%. Je potrebné, aby členovia rady školy 
pružnejšie 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. 
Na najbližšom zasadnutí predsedkyňa oboznámi prítomných v súlade s novým školským 
zákonom 245/2008 a druhého delegovania nových členov, poslancov VUC, ich mená sú: 
PaedDr . Roman Bienik, Ing. Jozef Višňovský, Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško. Poslanci 
M g r . Ján Kapala, B c . František Poleta, Mudr. Škombár Ján boli odvolaný. 
    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 prejedaní s vedením školy boli uhrádzané z rozpočtu školy.  
 
 
 
 
V Nižnej  22. 02.2009       Bc. Garbiarová Mária 
           Predseda Rady školy 
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