
Správa o činnosti Rady školy za rok 2009. 
 

 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 zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, bol vydaný štatút 
rady školy Spojená škola, Hattalova 471, Nižná dňa 30. 11. 2007, ktorý bol dňa 18. 03.2010 
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 Žilinského 
samosprávneho kraja zo dňa 22. 02. 2010 , ako aj voľbami rodičovskej rady zo dňa               
26. 11. 2009 ,  ako aj žiackej  rady zo dňa 15. 05. 2009.        . 
 Členmi RŠ k 01.03. 2010 sú:  

a) zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov : 
1. Milan Seman 
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 Žilinského samosprávneho  

kraja: 
                1.  Mgr.Ján Vilček 
       2.  Ing. Miriam Skacelová 
       3.  Ing. Ivan Šaško 

 4.  Ing. Jozef Višňovský            
e)  zvolený zástupca žiakov školy : 
     Andrea Ľuptáková 

V roku 2009 RŠ pracovala v zložení: 
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 Pažítková  - 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 žiakov 
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Predsedkyňa RŠ pripravila nový štatút RŠ a plán práce na rok 2009, ktorý obdržali 

všetci členovia na preštudovanie, ktorý bol schválený aj s pripomienkami. 
26. 02. 2009 na prvom zasadnutí boli členovia oboznámení s novou delegátkou: Ing. Jozef 
Višňovský, Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško, PaedDr Romana Bienika. 
K oživenej činnosti Žiackej školskej rady došlo pod novým vedením. Predsedníčkou sa stala 
žiačka 3.AU triedy, Gabriela Kubacková. Zaviedli pravidelné stretnutia v pondelky cez veľkú 
prestávku. Mnohé akcie poriadané v roku 2009 boli toho dôkazom./Imatrikulácia, Mikuláš, 
Deň narcisov , učiteľov, kvapka krvi, diskotéky atď./ 
V rámci zasadnutí bol podaný návrh na prizývanie pracovníkov ostatných stredísk SŠ Nižná 
s vyhodnotením výsledkov za uplynulé obdobie. Tento návrh bol realizovaný  a naďalej 
budeme v ňom pokračovať. Hoci Výchovno - vzdelávacie výsledky boli s porovnaním roku 
2007/2008 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 
a príprava Celoslovenskej súťaže grafikov. 
Ing. Smolár oboznámil RŠ o investíciách od začiatku jeho pôsobenia 23235,74 € /cca 700 
tisíc sk/, financie zarobené v rámci podnikateľskej činnosti boli následne investované do 
rozvoja školy ako prestavba vestibulu, podlahy, presun žiakov nákup didaktickej techniky pre 
potreby výučby, software pre potreby SUŠ a propagácia školy. Zaviedlo sa vyplácanie 
príplatkov zamestnancov (7%). V 2. polroku šk. roku 2008/2009 sa zmenil systém 
financovania na žiaka (normatív) a to podľa náročnosti odborov do 6 kategórií. Škola sa 
zapojila do národného projektu pre vytvorenie a overenie zamerania v oblasti automobilového 
priemyslu, študijným odborom (manažér výroby v automobilovom priemysle a manažér 
výroby ....), ktorý bol prijatý a zaradený do siete študijných odborov už pre šk. rok 2009/2010. 
Nový odbor bol otvorený k 01.09.2009.  
Ing. Javorek vysvetlil prítomným súčasný stav Občianskeho združenia  pre rozvoj Oravy 
a pripravuje sa valné zhromaždenie. 
p. Vojáček, čestný hosť Rady školy za obecný úrad v Nižnej informoval o spolupráci 
a najbližších aktivitách  obce. 
Na škole  do krúžkovej činnosti bolo zapojených 665 žiakov v 46 krúžkoch a 21 externých 
záujemcov. 

21. 05. 2009 druhé zasadnutie RŠ bolo oboznámené s výsledkami volieb Žiackej rady 
/študentského parlamentu/ do RŠ zo strany žiakov sa zástupcom stala Andrea Ľuptáková 
z triedy 3.AU. 
RNDr. Adámusová oboznámila prítomných s výsledkami prvého kola prijímacích pohovorov 
na SŠ v Nižnej v organizačnej zložke SOŠT a SUŠ. Prihlásených 297, zapísaných 193 
k 01.05.2009 
Ing. Horník nás informoval o výsledkoch maturitných skúšok v školskom roku 2008/2009 na 
SOŠT a SUŠ. Vyhodnotil externú časť jednotlivo za organizačné zložky a predmety.  
Slovenský jazyk SUŠ (58,7% v rámci Slovenska). Na SOŠT (38,7% v rámci Slovenska), jeden 
žiak externú časť neurobil.  
Nemecký jazyk SOŠT (47,4% v rámci Slovenska), ale 9 žiakov neurobilo skúšky. Na SUŠ 
bola úspešnosť 31,7% a traja žiaci nesplnili limit.  
Anglický jazyk na SUŠ mal dve úrovne. B1 (slabšia) mala v rámci Slovenska úspešnosť 
48,3%, B2 (pre gymnáziá) dopadla veľmi slabo (8,6% v rámci Slovenska). 
Praktickú skúšku neurobil jeden žiak.  
Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko k návrhu plánu výkonov na školský rok 2010/2011 
podľa rozpisu. Pre budúci školský rok 2009/2010 boli dopracované štátne vzdelávacie 
programy .  
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Tretie zasadnutie  02. 07. 2009 RŠ pre rok 2009/2010 zaslala na ŽSK odbor školstva 

vyradenie a zaradenie učebného odboru MEZ na EM, podľa novej vyhlášky. 
RNDr. Adámusová porovnala s minulým školským rokom štatistiku výchovno vzdelávacích 
výsledkov. V/V výsledky sa výrazne zlepšili k čomu prispela najmä zodpovedná práca 
pedagógov a ich prístup k samotným žiakom.         
Bc. Habovštiak skonštatoval, že odborný výcvik, je pripravený aj pre nové študijné odbory 
(dielne aj školské vzdelávacie programy). Ako problém sa javí znižovanie počtu hodín na 
OV, ako aj hrozba zániku trojročných učebných odborov v rámci celého regiónu. Ostatní 
prítomní skonštatovali, že ide o celoslovenský problém, ktorý nie je systémovo riešený. Počet 
záujemcov o trojročné odbory klesá, pritom firmy a podniky majú práve o túto pracovnú silu 
eminentný záujem. Ani v budúcich školských rokoch pravdepodobne nedôjde k zlepšeniu, 
keďže v deviatych ročníkoch je menej žiakov, ako voľných miest na stredných školách. 
Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné zaviesť do praxe diferenciáciu v prijímaní na 
stredné školy, aby sa nestávalo (už pomaly samozrejmosťou), že na gymnáziá a maturitné 
študijné odbory na SOŠ budú prijímaní žiaci, ktorí nedosahujú ani priemer 3,00.  
p. Kapjorová v krátkosti priblížila Školský výchovný program a prítomným vysvetlila systém 
fungovania výchovy na internáte, aktivitách a využívaní voľného času, záujmových útvaroch. 

23. 10. 2009 na poslednom zasadnutí 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. 
Ing. Smolár odpovedal  na otázky plavárne, že vlastné príjmy idú na mzdové náklady 
a dotácia z VÚC na bežnú prevádzku. O problémoch a havarijnom stave na plavárni v Nižnej,  
je potrebné informovať VUC Žilina prostredníctvom Ing. M. Skacelovej, ktorá sa ako jediná 
s delegovaných zúčastnila na zasadnutí RŠ v Nižnej, ďalší delegovaní sa zasadnutí 
nezúčastnili ani raz kvôli zaneprázdnenosti.  
V tomto školskom roku 2009/2010 navštevuje našu školu 761 denných a 24 externých 
študentov, ktorí sú rozdelení do 30 tried. Na SUŠ bolo odbúrané popoludňajšie vyučovanie  
odbor Umelecko remeselné spracúvanie deva bol preradený na SUŠ. Bol otvorený študijný 
odbor mechanik elektrotechnik – manažér výroby a kvality v automobilovej výrobe,  ide o  
experimentálny odbor zastrešený Ministerstvom školstva,  
- boli prijatí noví učitelia a majstri OV, došlo k zmenám u hospodárskych pracovníkov,  
- na OV bolo vybudované prvé pracovisko na osadenie SMD súčiastok... 
Prioritou vedenia SŠ je najmä pozitívna propagácia školy pred širokou verejnosťou, najmä pre 
zachovanie trojročných učebných odborov (manažment financií, elektromechanik,  stolársky 
technik) ako aj  materiálno technické vybavenie odborných učební a odborného výcviku, 
oprava telocvične, podlahy na odbornom výcviku, rekonštrukcia výťahu na internáte, 
postupná výmena okien a iné rekonštrukcie a opravy podľa finančných možností školy. 
p. Pažítková Anna nás v krátkosti informovala o finančnom nastavení školy pre tento školský 
rok. Ako každý rok aj v tomto ideme na normatív, čo presnejšie znamená 90% osobných 
a 80% prevádzkových nákladov, ktoré prislúchajú našej škole podľa normatívov na žiaka 
a podľa počtu žiakov. Aj naďalej bude SŠ podnikať, čím si finančnú situáciu vylepšuje. Ide 
o prenájom priestorov internátu, telocvične, podnikanie z činnosti strediska výcvikového 
strediska plávania a školskej jedálne. V prázdninovom období došlo k oprave strechy 
plavárne a zazmluvniť 3000 žiakov v dopoludňajších hodinách. V mesiacoch január a február 
bola len temperovaná, z hľadiska vysokých teplotných strát 
Na doplnenie bol pripravený Plán práce na rok 2010 a plán zasadnutí. 
ž. Andrea Ľuptáková, členka RŠ a zároveň žiackej školskej rady (ŽŠR) nás informovala 
o činnosti ŠP na SŠ v Nižnej.  
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p.Vojáček zhodnotil spoluprácu obce a SŠ ako veľmi dobrú. Obci na našej škole záleží 
a snaží sa vychádzať vedeniu školy v ústrety. Navrhol však , aby sa pre lepšiu propagáciu 
školy zapojili do informovanosti o svojej činnosti aj študenti a to cez Nižnianske ozveny.  
 

V školskom roku 2008/2009 navštevovalo SŠ Nižná 715 žiakov z toho 14 
integrovaných žiakov. Bolo prijatých 10 pedagogických pracovníkov a RŠ bola oboznámená s 
novou organizáciou vedúcich pracovníkov, ako aj poradnými organmi. Členovia rady školy 
vyjadrili spokojnosť so študijnými výsledkami našej školy v štatistike Slovenska stredných 
škôl ako aj účasť na rôznych súťažiach v rámci Slovenska. 
 

Informácie  zo  ŽSK boli 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 úrovni 70%. 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 tretieho delegovania nových členov, poslancov VUC. 

 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 Nižnej  12. 02. 2010      Bc. Garbiarová Mária 
           Predseda Rady školy 
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