
Správa rady školy za uplynulé volebné obdobie 2008-2011. 
 

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

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

Rady školy. 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 ţiakov 

príslušnej školy. 

Rada školy pri SŠ Niţná mala 11 členov. 

Pri zahájení činnosti Rada školy pracovala v nasledovnom zastúpení: 

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 Paţítková  - 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 ţiakov 

Počas tohto volebného obdobia podľa štatútu Rady školy, bolo 5 zmien a zastúpenie 

jednotlivých členov, bolo  nahrádzané kooptáciou alebo voľbami. V poslednom roku 

volebného obdobia pracovala v tomto zloţení:  

3 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, ktorí nie sú zamestnancami 

školy: 

    1. Alojz Dulík 

    2. Iveta Čičmanová 

     3. Ján Steinhubl 

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

    4. Mgr. Ľubica Lešňovská 

                       5. Bc. Mária Garbiarová 

1 zvolený zástupca nepedagogických  zamestnancov: 

                       6. Anna Paţítková 

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ţilinského samosprávneho kraja: 

                       7.  Mgr.Ján Vilček 

            8.  Ing. Miriam Skacelová 

            9.  Ing. Ivan Šaško 

   10.  Ing. Jozef Višňovský            

1 zvolený zástupca ţiakov školy : 

  11. Matej Stachera 

Rada školy sa zišla v  rokov 2008-2011 15-krát v zmysle štatútu a plánov zasadnutí. 

Účasť členov rady školy bola na dobrej úrovni 72%. 

Rada hľadala podľa svojich moţností najvhodnejšie spôsoby riešenia spolu s vedením školy  

existujúcich problémov. Zasadnutia boli navrhnuté tak, aby riaditeľ školy mohol na ne 

predkladať aktuálne informácie nielen o pedagogicko-organizačnom  a materiálovom 

zabezpečení prebiehajúceho školského roka a o príprave nastavajúceho školského roka, ale aj 

o  finančnej situácií a hľadaní nových moţností a riešení. 
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Strategickým zámerom, bolo vypracovanie  novej organizačnej štruktúry  hľadanie 

moţnosti vyuţitia trhu práce v učebných a študijných odboroch. 

V období február 2008 bol vypísaný konkurz na riaditeľa školy. Za  nového riaditeľa 

školy  bol vymenovaný Ing. Peter Smolár.  

Rada školy doporučila niekoľko krát zmenu  názvu školy.  Posledný návrh znel Spojená škola 

Niţná s organizačnými zloţkami Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola. 

Medzi najväčšie investície v tomto období patrili kapitálové prostriedky v sume 3,8 mil. sk na 

opravu strechy školskej telocvične. 

Finančná situácia z dôvodu činnosti plavárne nebola práve najlepšia, preto cez zimné mesiace 

je plaváreň v tichom - udrţiavacom reţime. 

V rámci projektov boli realizované dva projekty a to Grafické systémy a revitalizácia 

školských kuchýň a jedálni. 

Začala príprava školských vzdelávacích programy na š. k. r 2008/09 pre kaţdý odbor, ktoré 

vychádzali zo školského vzdelávacieho programu. Bola vytvorená charakteristika školy a 

následne sú spracovávané charakteristiky predmetov, ako aj profil absolventa. Bolo 

vytlačených a zviazaných 12 školských vzdelávacích programov pre tretie ročníky (u 

trojročných učebných odborov je to kompletné). V školskom roku 2010/2011 sa dokončili aj  

štvrté ročníky. 

V rámci spolupráce s obecným úradom v Niţnej bolo vybudované parkovisko pre automobily.

 V  odboroch, ktoré ponúkame nastalo legislatívne usporiadanie. Do siete škôl 

a školských zariadení bol zaradený odbory manaţér výroby v automobilovom priemysle 

a reklamná tvorba. 

Plán práce školy bol plnený aktivitami ako sú burzy povolaní , články do miestnych 

a regionálnych periodík a príprava Celoslovenskej súťaţe grafikov, Metamorfózy dreva 

a Kreativita mladých grafikov sme získali 21 ocenení. 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 iných 

aktivít. 

Občianske zdruţenie svojou činnosťou finančne podporilo obnovu novej techniky. Do 

odborných učební sa zaviedol nový hardvér a softvér 

Naďalej pracujeme so školským pedagógom s integrovanými ţiakmi.  

Študentského parlamentu aktívne pracoval počas celého obdobia.  Usporiadali mnoho akcií 

ako: Imatrikulácia, Mikuláš, Deň narcisov a učiteľov, kvapka krvi, diskotéky a rôzne iné. 

Veľký záujem bol aj o krúţkovú činnosť o čom svedčí 55 útvarov.. 

V roku 2011 boli 3 zasadnutia a  prijatý nový štatút, doplnený dvoma dodatkami 

odporučenými odborom školstva . 

Vedenie školy sa zameralo najmä na šetrenie energií, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom rozdelenia kompetencií na predmetové komisie, ktoré hľadajú 

riešenia vzniklé vo vyučovacom procese.  

Ratingová agentúra IES (International education society) v Londýne uskutočnila na našej 

škole v období od novembra do marca vyhodnotenie podľa platných európskych noriem. Na 

základe získaných informácií nás zaradila do kategórie B, čo je veľmi vysoké hodnotenie 

v rámci celého školského európskeho systému. V hodnotiacej škále od 1 – 12 sme skončili 

šiesty. 

Započalo vzdelávanie ţiakov v troch akadémiách (spoločnosť Cisco, NI akadémia a IPC 

akadémia). Naše vzdelávacie centrum započalo školenie pre ţiakov budúcoročných  
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maturitných tried v oblasti programovania, autoelektroniky a bezolovnatého spájkovania. Po 

úspešnom absolvovaní ţiaci dostanú certifikáty o ich absolvovaní. 

                

 

Boli prevedené následné úpravy piestorov:   

- výmena okien na objekte školy 

- oprava šatní a WC pri telocvični  

-  dielne na silnoprúd  

- miestnosť pre vzdelávanie autoservisov) 

- novovybudovaná stolárska dielňa 

- oprava podláh na dielňach 

- bola osadená kopírka pre frézovanie plošných dosiek 

Na zasadnutia podľa potreby sú prizývaní vedúci jednotlivých stredísk ako aj starosta obce 

Ing. Rosina.. Ponúkol moţnosť publikovať viac informácií o dianí na škole a úspechoch 

našich ţiakov nielen zo strany pedagógov, ale aj Ţiackej školskej rady formou informačných  

panelov na mestom úrade a Niţnianských ozvenách. 

Ing. Smolár opakovane poukázal na neudrţateľný stav v trojročných učebných 

odboroch, ktoré pri takomto záujme zo strany rodičov a ţiakov onedlho úplne zaniknú 

a vznikne situácia, kedy robotnícke a remeselné pozície na trhu práce ostanú prázdne. Ako 

príklad uviedol Českú republiku, kde opätovne začínajú podporovať najmä tieto odbory.   

Neustály pokles populácie  prináša aj problémy s počtom ţiakov a naplnenie odborov.  

P.Vilček doporučil informovať základné školy, odkiaľ k nám prichádzajú 

potencionálni študenti, ţe naša škola bola ohodnotená ratingovou agentúrou IES a ţe naďalej 

máme snahu zvyšovať uţ nastavený rating.  

Vďaka Ing. Ľubovej, ktorá sa venuje environmentalistike na našej škole, získala cenu 

ministra ţivotného prostredia a mnoţstvo ocenení, certifikátov, projektov a grantov 

(spolupráca s inštitúciami, ako sú TATRY, IUVENTA, Ekofond...) 

Koordinátor drogovej prevencie, koordinátor manţelskej a rodičovskej výchovy 

a koordinátor environmentálnej usporiadali besedy pre ţiakov našej školy.  

Taktieţ sa ţiaci zapájajú do charitatívnych akcií ako boli: benefičné koncerty, návštevu 

kostola v Trstenej, dreveného kostolíka v Tvrdošíne a agrodruţstva v Dlhej. 

 

 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.  

Rada školy hľadala moţnosti vzájomnej komunikácie nielen medzi zamestnancami, ale aj 

medzi ţiakmi a ostatnými subjektami, ktoré s ňou spolupracovali. 

 

 

 

 

 

Niţná 31. 12. 2011      Bc. Garbiarová Mária  

             Predseda RŠ 
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