
 
Z á p i s n i c a  
 

z tretieho zasadnutia Rady školy, Spojená škola Nižná 
 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   25. 10. 2016  
Prítomní :Podľa  priloženej prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                
Program:     

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 
2. Výročná správa školy za rok 2015 – riaditeľ školy 
3. Informácia o školských vzdelávacích  a výchovných programoch a  zmeny v školskom 

zákone – Ing. Kozačiková, Bc. Tomkuliak  
4. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakoch  a 

otváraných odboroch pre š k.   r. 2016/17 – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková          
5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu 

v šk. r. 2016/17– riaditeľ školy, Ing. Smolár 
6. Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  

pre školský rok 2016/17 -  riad. školy 
7. Plán výkonov externého štúdia na školský rok 2017/18 - riad. školy Ing. Smolár 
8. OV, ŠI, ŠJ - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2016/2017 – vedúci úsekov 
9. Plán práce na  rok 2017– predseda RŠ 
10. Činnosť študentského parlamentu – zástupca žiakov 
11. Rôzne, Diskusia 
12. Uznesenie, Záver 

                                                                                             
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 2/16  

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedníčka RŠ,   
Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou 10 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  
úvod všetkých srdečne privítala. 
Ospravedlnení: Pavol Liss  
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom desať hlasov schválený. Proti – 0 
hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 2/16, kde v odporúčaní boli úlohy splnené 
nasledovne:  
 Odporúča: 

1. Členom Rodičovskej rady a Ing. Kozáčikovej spropagovať možnosť získať na 
škole elektrotechnickú spôsobilosť a výzvu uverejniť na stránke školy. 

       T: máj, jún 2016 
K bodu 2 - Výročná správa školy za rok 2015  – Ing.Smolár 
 Riaditeľ školy Ing. Peter Smolár v zrýchlenom čítaní predniesol Výročnú správu školy 
za kalendárny rok 2015, ktorá bola zaslaná členom Rady školy v elektronickej podobe, na jej 
preštudovanie a pripomienkovanie. Správa bola bez pripomienok schválená počtom 10 
hlasov. Proti – 0 hlasov, zdržalo sa - 0 hlasov.  
Celé znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.1. v elektronickej podobe.  
 
K bodu 3 - Informácia o školských vzdelávacích  a výchovných programoch a  zmeny v 
školskom zákone – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková  
 Ing. Kozáčiková informovala prítomných o aktualizovaní, inovovaní  a prispôsobení 
ŠkVP prakticky vo všetkých, aj učebných, odboroch v súlade so ŠVP.  
 V učebnom odbore stolár sme využili ponuku MŠ v oblasti grafických systémov 
a vypracovali sme projekt, ktorý bol úspešný, čím sa podarilo nakúpiť pre stolárov výukový 



program OPTIMIK na tvorbu nárezových plánov. Od septembra sme jeho výučbu zaradili do 
plánov pre druhé ročníky a to v predmetoch technológia a odborné kreslenie.  
 Od tohto školského roku zavádzame nový učebný odbor elektromechanik so 
zameraním na automatizačnú techniku. Prebehli aj ďalšie stretnutia s firmou MTS o možnom 
vstupe do duálneho vzdelávania. Rovnaký prestup do duálneho vzdelávania plánujeme aj 
u EM so zameraním na silnoprúdovú techniku.  
 U študijného odboru TEP sme prešli na jeho externú formu pričom boli prispôsobené 
počtu hodín učebné osnovy, tematické plány a aj celý ŠkVP.  
 Študijný odbor ME vo všetkých ŠkVP mal inovované učebné osnovy a to 
v predmetoch informatika, výpočtová technika, číslicová technika, programovanie, elektrické 
merania, počítačové siete. Používame také softvérové programy, ktoré sa reálne používajú 
v okolitých firmách.  
 Na SUŠ v študijnom odbore grafický dizajn vyšli nové výkonové a obsahové 
štandardy, ktoré sme zakomponovali do uč. osnov odborných predmetov a pripravili sme 
ŠkVP pre IV. ročník tohto štúdia. 
  
K bodu 4 - Informácie o prijímacích skúškach, o počte prihlásených a prijatých žiakoch  
a otváraných odboroch pre šk. rok 2016/17 – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková    
 Pre tento školský rok 2016/2017 sa na jednotlivé študijné a učebné odbory hlásili 
a reálne boli zapísaní žiaci deviatych ročníkov nasledovne:  
mechanik elektrotechnik – na 1. a 2. termín spolu 212, zapísaných 100 žiakov,  
propagačná grafika – na 1. a 2. termín spolu31, zapísaných 15 žiakov,  
grafický dizajn – na 1. a 2. termín 32, zapísaných 9 žiakov,  
elektromechanik – silnoprúdová technika 23, zapísaných 20 žiakov,  
stolár – 9, zapísaných 8 žiakov,  
elektrotechnika – vyššie odborné štúdium – 4, zapísaných 0 žiakov,  
elektromechanik – silnoprúdová technika – externé štúdium – 20, zapísaných 20 žiakov.  
Ing. Kozáčiková skonštatovala, že sa nenaplnil študijný odbor propagačná grafika (plán 
výkonov – 18 žiakov), učebný odbor stolár (plán výkonov – 10 žiakov) a neotvorili sme pre 
nezáujem vyššie odborné vzdelávanie.  
  
K bodu 5 - Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V 
procesu v šk. roku 2016/17 – riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Ing. Smolár oboznámil prítomných s aktuálnym stavom čo do pedagogicko-
organizačného a materiálneho zabezpečenia školského roku.  
V súčasnosti pracuje na škole 98 zamestnancov pri stabilnom počte žiakov, ktorý sa nám 
napriek škrtom a racionalizácii školskej siete darí udržiavať na čísle 644.  
 Pre tento školský rok pripravujeme rekonštrukciu sociálnych zariadení v celom 
objekte školy, len sa čaká na výberové konanie. Projekt na rekonštrukciu celej školy 
a priľahlých bodov je v riešení. V rámci možností sa pristúpi aspoň k výmene okien, podláh 
a dverí.  
K bodu 6 – Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám  a  projekty 
schválené  pre školský rok 2016/17 -  riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Riaditeľ školy priblížil prítomným plán hlavných úloh školy na školský rok 
2016/2017, ktorých úplné znenie prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.2.  
 V tomto šk. roku pokračuje projekt Zabrze (SUŠ) a bol dokončený projekt „Lezenie je 
radosť“ pre telesnú a športovú výchovu. Začíname s projektom Odborné vzdelávanie 
a príprava pre trh práce, Americká lektorka, Zelená škola – na rozvíjanie a podporu 
environmentálnej výchovy. Projekt ERAZMUS K1  a K2 bol schválený, pripravuje sa ich 
realizácia. 
 
 



 
 
K bodu7 - Plán výkonov externého štúdia na školský rok 2017/18 – riaditeľ školy, Ing. 
Smolár 
 Ing. Smolár požiadal prítomných o vyjadrenie sa k plánom výkonov pre externé 
štúdium v školskom roku 2017/2018. Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko k návrhu 
a odporučila  plán výkonov  nasledovne:  
SOŠT – elektromechanik – silnoprúdová technika externé štúdium jedna trieda pre  30 žiakov 
              Elektrotechnika – vyššie odborné štúdium jedna trieda pre 20 žiakov.  
Za hlasovalo 10 členov, proti 0, zdržal sa 0.  
K bodu 9  - OV, ŠI - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2016/2017 – vedúci úsekov 
 Bc. Habovštiak zhodnotil pripravenosť OV na školský rok 2016/17 po stránke 
organizačnej, personálnej, ale najmä materiálno-technickej. Oproti predchádzajúcemu 
obdobiu došlo k zmene v organizácii práce a to v študijných odboroch. MOV preberá 
zodpovednosť za konkrétnu triedu a odbor od začiatku štúdia až po odbornú prax. Pripravuje 
si tak vlastne žiakov k maturite. Kladie sa tým väčšia váha na špecializáciu, odbornosť 
a zodpovednosť každého majstra. Vznikli zároveň štyri predmetové komisie so zameraním na 
autoelektroniku, počítače a počítačové siete, energetiku a CNC stroje.   
 K dnešnému dňu bolo uzavretých 71 zmlúv s poskytovateľmi pracovných miest pre 
odbornú prax našich žiakov končiacich ročníkov. Najlepšia spolupráca je s firmou MTS.  
 Čo do materiálno technického vybavenia dielní, dobudovávajú sa priestory pre 
automatizéra, zlepšilo sa zásobovanie výučbovým materiálom v predstihu.  
Bol zrealizovaný veľký projekt: "Rozvoj odborného vzdelávania a práce", ktorého sa 
zúčastnilo 130 žiakov Základných škôl okresu Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín najmä 
žiaci, u ktorých je záujem o odbory na našej škole.  
 Bc. Habovštiak vyjadril nespokojnosť nad vyradením stolára zo siete učebných 
odborov na našej škole, ku ktorému došlo z racionalizačných dôvodov. Podľa jeho slov, týmto 
zásahom stolár na Orave končí.  
 Bc. Tomkuliak v krátkosti vyhodnotil činnosť internátu v minulom školskom roku 
(príloha č. 3) a priblížil prítomným aktuálny stav a plány na tento školský rok. Prihlášky na 
internát si podalo viac ako 100 žiakov, z ktorých väčšina využije možnosť ubytovania najmä 
v zimnom období. Plán práce sa opiera hlavne o osvedčené aktivity z predchádzajúcich rokov 
a tradičné podujatia v rámci možností a finančnej dostupnosti.  
K bodu 10  - Plán práce a zasadnutí RŠ na  rok 2017– predsedkyňa RŠ, Bc. Garbiarová 
 Bc. Garbiarová predložila prítomným plán zasadnutí RŠ pre budúci kalendárny rok, 
ktorý bol bez pripomienok schválený počtom 10 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov. 
K bodu  11 - Činnosť študentského parlamentu – zástupca žiakov  
 Mária Kekeláková, zástupca v RŠ za študentov a zároveň predseda Žiackej školskej 
rady, informovala prítomných o úlohách, ktoré vyplývali z predchádzajúcich zasadnutí RŠ pre 
ŽŠR a o ich splnení. Jednalo sa o vytvorenie novej nástenky vo vestibule školy 
a o dobudovanie a vybavenie miestnosti na ich pravidelné zasadnutia.  
 ŽŠR sa stretáva pravidelne každý pondelok, prípadne utorok a k dnešnému dňu má 
približne 25 členov.  
 V tomto školskom roku plánujú zorganizovať: Imatrikuláciu, Mikuláša, Vianočnú 
akadémiu, Študentský ples, Valentína, Deň učiteľov a rôzne zbierky, o ktorých realizáciu 
budú požiadaní.  
  
K bodu 12 - Rôzne, diskusia  
 Mgr. Kristofčák prisľúbil informovať sa o situácii okolo zrušeného učebného odboru 
stolár na našej škole opätovne v budúcom školskom roku v prípade, že o odbor bude záujem 
zo strany žiakov a rodičov.  



 Ing. Smolár informoval prítomných o nedávno uskutočnenom workshope pre 
výchovných poradcov, kariérových poradcov a zamestnávateľov, spojenom s Dňom 
otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov z okresov TS, DK a NO.   
V rámci určovania odbornosti škôl je potrebné profilovať jednotlivé školy, akým smerom sa 
budú uberať do budúcnosti a podľa toho čo región potrebuje. 
 Ing. Skácelová bolo by potrebné zadefinovať , určiť, charakterizovať odbornosť škôl 
krajskú a okresnú, pretože niektoré odbory stačia iba v pôsobnosti celého kraja a možno iba 
pôsobnosti Slovenska. 
 Mgr. Mešková situácia  u odboru stolár vznikla na základe nízkeho počtu žiakov 
v triede, kedy nie e rentabilné udržiavať triedy s malým počtom žiakov. 
 
 
K bodu 13 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 3/2016 : 
 Berie na vedomie: 
a) Informácie o školských vzdelávacích a výchovných programoch / zmeny /  ako aj v 

školskom zákone 
b) Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakoch  a 

otváraných odboroch pre šk. rok 2016/17   
c) Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu 

v šk. roku 2016/17   
d) Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  

pre školský rok 2016/17 
e) OV, ŠI  – organizačné zabezpečenie na šk. rok 2016/2017 
f) Plán práce a zasadnutí RŠ na  rok 2017 
g) Činnosť študentského parlamentu  

 
 
 Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 10 hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa 0) 

2. Výročnú správu školy za rok 2015 počtom 10 hlasov,  
        (proti 0, zdržal sa 0) 

3. Plán práce a zasadnutí RŠ na rok 2017 počtom 10 hlasov,  
        (proti 0, zdržal sa 0) 

4. Vyjadrenie rady školy k plánu výkonom externého štúdia na školský rok 
2017/2018, 

(proti 0, zdržal sa 0) 
 Odporúča: 

 1/  Zástupcom zriaďovateľa prekonzultovať odbor Stolár s nadriadenými o pôsobnosti 
tohto odboru na Orave. 
       T: jún 2016   
       Z: členovia RŠ VUC   
Uznesenie bolo schválené počtom 10 hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 25. 10. 2016  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie.  
 
 
Nižná 25. 10. 2016 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová.............. 


