
 
 
Z á p i s n i c a 

štvrtého zasadnutia Rady školy, Spojenej školy Nižná, v roku 2012  
 

Miesto konania:    klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   23. 10. 2012  
Prítomní :   podľa  priloženej prezenčnej listiny  
                                                                                                                                                                                            
Program: 1.  Otvorenie – plnenie uznesenia 

    2.  Výročná správa školy za rok 2011 – riaditeľ školy 
    3.  Informácia o školských vzdelávacích programov a  zmeny v školskom zákone –   
         Ing. Kozačiková,           
    4.  Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V 
         procesu v šk. r. 2012/13 – riaditeľ školy 

     5.  Informácie o zahájení šk. r. 2012/13 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre 
                     školský rok 2012/13 – riaditeľ školy 
     6.  Činnosť plavárne – riaditeľ školy   

    7.  Návrh plánu práce na  rok 2013 – predseda RŠ 
    8.  Činnosť Žiackej školskej rady – zástupca žiakov 

                9.  Rôzne, Diskusia 
              10. Uznesenie, Záver 
  
K bodu 1  Otvorenie a plnenie uznesenia 3/12 

Pracovnú poradu Rady školy /ďalej len RŠ/ otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, 
predsedkyňa RŠ   
Spojenej školy Nižná /ďalej len SŠ/. Prítomnosťou 7 členov RŠ porada bola uznášania 
schopná.  
Ospravedlnení: Ing. Ivan Šaško, Ing. Miriam Skacelova, Ing. Jozef Višňovský, p. Zuzana 
Mešková. 
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom 7 platných hlasov schválený bez 
pozmeňujúcich bodov. Následne pristúpila ku kontrole plnenia uznesenia prijatého na 
predchádzajúcej porade a to nasledovne:  
� Odporúča: 

1/  ŽŠR splniť úlohu z minulého zasadnutia RŠ SŠ Nižná, odovzdať riaditeľovi školy 
dokumentáciu a fotografie zo svojej doterajšej činnosti pre potreby celkového 
hodnotenia školy – úloha bola splnená. 
         

K bodu 2   - Výročná správa školy za rok 2011 – Ing. Peter Smolár, riaditeľ SŠ  
 Riaditeľ školy oboznámil prítomných s výročnou správou za rok 2011, ktorá obsahuje 
31 strán komplexných informácií o základných údajoch o škole,  zamestnancoch, projektoch, 
súťažiach, reprezentácii školy, VV výsledkoch a hospodárení školy. Kompletná správa bude 
priložená ku zápisnici zo zasadnutia RŠ /vo formáte PDF/. 
  
K bodu 3  Informácia o školských vzdelávacích programoch a  zmeny v školskom 
zákone – Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa školy   
 Podľa podkladov Ing. Kozáčikovej, budú vypracované školské vzdelávacie programy 
vypracované pre nový  študijný program, grafický dizajn, ktorý u nás zavádzame od 
budúceho školského roku 2013/2014. Ďalej sa budú aktualizovať súčasné programy pre odbor 
mechanik elektrotechnik tak, aby už v prvom ročníku bola jednoznačná ich odborná 
profilácia. Zmeny sa budú týkať najmä odborného výcviku, ktorý bude doplnený o praktické 
zapájania v danom odbore, do výšky rámca bezpečnosti práce pre žiakov prvých ročníkov.  



       
  
V tomto školskom roku budú do plánov práce a ŠVP zapracované finančná gramotnosť 
a čitateľská zručnosť (čítanie s porozumením), podľa pokynov Ministerstva školstva.  
 Maturitné skúšky pre školský rok 2012/2013  sa  budú   riadiť   zmenenou    vyhláškou  
209/2011 o ukončení štúdia na strednej škole. Celé znenie vyhlášky bude zverejnené na 
nástenných novinách pre maturantov a jednotlivé alternatívy budú žiakom vysvetlené aj 
prostredníctvom triednych učiteľov. 
 
K bodu 4   Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V  
procesu v šk. r. 2012/13 – riaditeľ SŠ  
 Počas letných prázdnin sa na SŠ podarilo viacero väčších opráv, úprav priestorov 
(maľovanie učební a spoločných priestorov, podlahy, žalúzie ...), boli zakúpené potrebné 
didaktické pomôcky, dataprojektory, note buky na teoretické vyučovanie a OV a iné 
výchovno-vzdelávacie pomôcky. Všetko sa realizovalo z vlastných zdrojov organizácie, 
vzdelávacích poukazov a z financií Rodičovskej rady. Prevádzkové náklady nevystačia ani na 
samotnú prevádzku školy.  
 Vďaka VÚC Žilina, ktorý prispel kompletnou sumou, sa v tomto čase rekonštruuje 
kuchyňa školskej jedálne, od čoho sa neskôr očakáva zníženie energetickej náročnosti 
a splnenie hygienických požiadaviek na vedenie školskej jedálne.  
 Na konci školského roku odišlo z rôznych dôvodov 7 zamestnancov a prišli štyria 
pedagogickí zamestnanci. V/V proces je v súčasnosti zabezpečený plne kvalifikovanými 
pracovníkmi na 97%. 
 
K bodu 5   Informácie o zahájení šk. r. 2012/13 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy 
pre školský rok 2012/13 – riaditeľ SŠ  
 Riaditeľ školy prešiel pred prítomnými jednotlivými hlavnými úlohami školy na šk. 
rok 2012/2013 a po bodoch priblížil diel čie plány:  
1.1 Školské vzdelávacie programy – spracovať ŠkVP pre odbor grafický dizajn a už 

spomenutá aktualizácia v prvých a druhých ročníkoch pre podporu odbornej profilácie 
žiakov.  

1.2 Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy – napriek tomu, že medzi pedagogickými 
zamestnancami  je už 97% plne kvalifikovaných, naďalej zvyšovať odbornú úroveň 
podľa profilácie na princípoch dobrovoľnosti, s podmienkou rešpektovania potrieb 
a možností školy cez ponuky MPC Žilina, využívať ponuky na lektorskú činnosť a iné 
profesionálne vzdelávanie...  

1.3 Propagácia školy – pre tento školský rok bol pripravený nový náborový systém, ktorý 
má byť zrealizovaný do konca januára. Je postavený na nových propagačných 
materiáloch, cielenom marketingu pre tretie ročníky (TAP a stolár), billboardoch, 
bannerovej kampani, kompletnom informačnom servise, Deň otvorených dverí na SUŠ 
a priebežnom informovaní o úspechoch školy v médiách.  

1.4 Energetická bilancia školy – prijímame úsporné opatrenia v spotrebe elektrickej energie: 
znížená energetická náročnosť školskej jedálne, zavádzanie automatických systémov 
riadenia osvetlenia a výhrevných systémov, zrealizovanie vlastného fotovoltaického 
zdroja elektrickej energie. Šetrenie 7kw cez deň 

1.5 Zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania – široký záber činností cez zabezpečenie V/V 
pomôcok, zapájanie žiakov do súťaží, reprezentácie školy, zvyšovanie ich odbornej 
úrovne, zvyšovať podiel IKT vo vzdelávacom procese, postupne začať využívať e-
learning a internetové služby vo vzdelávaní, pozývanie lektorov a odborníkov z praxe...  

1.6 Budovať „firemnú kultúru“ kultúru SŠ – zvyšovaním sociálneho štandardu pre 
zamestnancov a študentov školy, podporou spoločenských a kultúrnych podujatí.  
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1.7 Kvalita školy – dosiahnuť celkové zvýšenie kvality, ktoré bude vyjadrené ratingovým 
stupňom „BB“, predložením žiadosti na základe výsledkov dosiahnutých v roku 
2011/2012.  
 

K bodu 6  Činnosť plavárne – riaditeľ SŠ  
 Činnosť plavárne aj v tomto školskom roku je zabezpečená pre maximálne možné 
využitie a to na plavecké výcviky základných a stredných škôl, Aquaklub, pre študentov SŠ 
Nižná ako aj verejnosť. Plánovaná odstávka bude od 21.12.2012 do konca marca 2013, kedy 
bude plaváreň len temperovaná.  
 
K bodu 7  Návrh plánu práce na  rok 2013 – predseda RŠ  
 Bc. Garbiarová predložila plán práce RŠ na rok 2013, ktorý však, po doporučení 
z VÚC, bude potrebné zredukovať na dve stretnutia, prijatím dodatku ku štatútu Rady školy 
zo dňa 23. 02. 2012. Termíny boli na zasadnutí dohodnuté na marec a október 2013. 
Programy jednotlivých zasadnutí boli presunuté a upravené. Definitívne znenie predseda RŠ, 
Bc. Garbiarová prepracuje a rozpošle jednotlivým členom. 
 
K bodu 8 Činnosť študentského parlamentu – zástupca ŽŠR pri SŠ Nižná  
 Zástupca ŽŠR informoval prítomných s plánom práce na školský rok 2012/2013 
z ktorého vyberáme: Imatrikulácia, Deň úsmevu, aktivity v rámci Dňa boje proti AIDS, Deň 
objatia, Mikuláš, Vianočná akadémia, Valentínska zábava, pečenie palaciniek ...  
 Činnosť ŽŠR bude priebežne dopĺňaná aj o iné aktivity, žiaci sa stretávajú pravidelne 
jeden krát do týždňa a podľa potreby  aj operatívne. 
 
K bodu 9 Rôzne, diskusia 
-Mgr. Lešňovská sa vyjadrila k projektu lezeckej steny a požiadala rodičov o pomoc pri 
dokončení projektu, 
-Ing. Smolár informoval o preškolení ďalšieho lektora CSE Czech Security Education, ktoré 
vyučujú zabezpečovaciu techniku podporovanú firmou Jablotron, čím sa podarí nastaviť 
počítačové siete -  nakonfigurovať ich. 
 
K bodu 10  Uznesenie, záver 
 
Uznesenie č. 3/12: 

� Berie na vedomie: 
a) Výročná správa školy za rok 2011  
b) Informácia o školských vzdelávacích programoch a  zmeny v školskom zákone  
c) Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V         

procesu v š k. r. 2012/13 
d) Informácie o zahájení š k. r. 2012/13 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre  

školský rok 2012/13 
e) Činnosť plavárne 
f) Návrh plánu práce na rok 2013 
g) Činnosť študentského parlamentu 

 
� Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7  hlasov,  
         (proti 0, zdržal sa  0) 

2/ Dodatok č.1 k Štatútu RŠ, SŠ Nižná článok 7, odsek 6 – RŠ sa schádza dva krát 
 ročne, schválený počtom 7 hlasov, 

        (proti 0, zdržal sa 0)  
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3/ Zvýšený počet žiakov na 32 v triede nadstavbového štúdia odboru technicko 
ekonomický pracovník a elektromechanik, schválený počtom hlasov 7,  
        (proti 0, zdržal sa 0) 
 

� Odporúča: 
1/ Prepracovať návrh plánu práce zasadnutí RŠ, na rok 2013 – predseda RŠ 
 2/ Zástupkyni riaditeľa školy, Ing. Kozáčikovej, zverejniť vyhlášku 209 o ukončení 
štúdia na NN pre maturantov 

       
 

Uznesenie bolo schválené počtom  /  7   /  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú 
väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 23. 10. 2012  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 23. 10. 2012  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská    Bc. Mária Garbiarová 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 


