
Správa rady školy za rok 2012 
 

V mesiaci február 2012 na základe Metodického pokynu  ŽSK a podľa zákona č . 

596/2003 a zmene zákona a  vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.  uskutočnili voľby do 

Rady školy v dňoch 25.11.2011 zástupcovia rodičov, 27. 01. 2012 zástupca žiakov,30. 01. 

2012 zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov . Členmi rady školy  

alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský 

úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca 

nepedagogických  zamestnancov, traja zvolení zástupcovia rodičov , štyria delegovaný 

zástupcovia zriaďovateľa, a zástupca žiakov príslušnej školy. 

Ustanovujúce a prvého zasadnutia Rady školy Spojenej školy Nižná, sa konalo 

 23. 02. 2012 

Rada školy pri SŠ Nižná mala 11 členov a pracovala v zložení: 

    1. Alojz Dulík    zástupcovia rodičov 

    2. Roman Kašuba 

     3. Mária  Šuttyová 

    4. Mgr. Ľubica Lešňovská  pedagogický zamestnanci 

                       5. Bc. Mária Garbiarová 

                       6. Anna Pažítková   nepedagogický zamestnanci 

                       7.  Zuzana Mešková   delegovaní zástupcovia 

            8.  Ing. Miriam Skacelová 

            9.  Ing. Ivan Šaško 

   10.  Ing. Jozef Višňovský            

  11. Matej Stachera   zástupca žiakov 

Bola zvolená mandátová a volebná komisia, ktorá dozerala na priebeh volieb 

predsedu, podpredsedu a tajomníka. Po sčítaní hlasov boli do funkcií zvolení: 

Predseda RŠ: Bc. Garbiarová Mária  

Podpredseda: p. Pažítková Anna  

Tajomník: Mgr. Lešňovská Ľubica  

Predsedkyňa zhodnotila uplynulé obdobie Rady školy 2008-2011, ktorá sa zišla 15-

krát . Bol schválený nový štatút. 

Nasledovne boli prejednané ďalšie aktuálne informácie a existujúce problémy: 

- výchovno - vzdelávacie výsledky 

- hospodárske výsledky školy 

- financovanie plavárne 

- zvýšenie  rating minimálne na BB 

 odstraňovaním nedostatkov:  

-spolupráca so školami a organizáciami v zahraničí  

-zahraniční lektori  

-získavanie certifikátov odbornosti našimi zamestnancami  

-projekt Koménius – partnerstvo piatich škôl, výmenné pobyty  

-otvorenie  vzdelávacieho centra  

- prednášky medzinárodne uznávaných umelcov  

-projekt ESF pre odborné vzdelávanie  

- spolupráca so spoločnosťou GEF SGP na fotovoltaickú elektráreň 

 

 

  



- a množstvo súťaží našich žiakov  

- záujmové vzdelávanie 

- činnosť študentského parlamentu 

- spolupráca s obcou 

- nový odbor grafický dizajn 

 

Druhé zasadnutie sa konalo 23.05.2012  

Z ktorého vyberám informácie o počte prihlásených žiakov, priebeh maturitných 

a záverečných učňovských  skúšok, plán výkonov na školský rok 2013 – 2014, zmene študijných 

a učebných odborov, projektové činnosti,  hospodárenie občianskeho združenia, akcie študentského 

parlamentu. 
 4.9.2012 tretie zasadnutie  odzneli- 

Informácie o druhom kole prijímacích pohovorov, výsledky hospodárenia školy za uplynulý 

rok 2011, výsledky výchovno- vzdelávacie a nezáujem o drevárske odbory, záujmové 

vzdelávanie , vzťah obce voči škole, činnosť odborného výcviku a školského internátu, 

školskej jedálne a plavárne, schválenie zvýšenia počtu žiakov na 32 v triede nadstavbového 

štúdia,  študijné odbory technicko ekonomický pracovník a elektromechanik. 

 Posledné 4-té zasadnutie 23.10.2012 

Prvým bodom bolo schválenie výročnej správy školy za rok 2011, zmeny v školských 

vzdelávacích programov, Pedagogicko - organizančné zabezpečenie školského roka 2012/13, 

hlavné úlohy školy, vyžitie plavárne, vybudovanie lezeckej steny, informácia o preškolení 

nášho  lektora CSE Czech Security Education, pre  zabezpečovaciu techniku podporovanú 

firmou Jablotron a ďalšie akcie poriadané žiackou radou. 

 

Rada školy týmto spôsobom hľadala možnosti vzájomnej komunikácie nielen medzi 

zamestnancami, ale aj medzi žiakmi a ostatnými subjektami, ktoré s ňou spolupracovali. 

 

 

 

 

 

Nižná 16. 05. 2013      Bc. Garbiarová Mária  

             Predseda RŠ 

 

 

 


