
 
       

Z á p i s n i c a 
z prvého zasadnutia Rady školy Spojená škola Nižná, v roku 2015 

 

Miesto konania: učebňa č. 1  Spojenej školy 

Termín konania:   14. 05. 2015  

Prítomní :  Podľa  priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie –  plnenie uznesenia 

2. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2014 – predseda   RŠ  

3. Návrh plánu práce RŠ na rok 2016 – predseda RS 

4. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2014/2015 a plnenie plánu 

práce školy – zástupca pre Strednú odbornú školu, Ing. Kozáčiková    .  

5. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných skúšok 

trojročných učebných odborov – zástupkyňa školy Ing. Kozáčiková,  Bc. Bielončík 

6. Plán výkonov na školský rok 2016/2017 a koncepčný zámer rozvoja školy - riad školy, 

Ing. Smolár 

7. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – riaditeľ 

školy, Ing.  Smolár 

8. Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2014/2015 škola, OV, ŠI, Š J- vedúci 

úsekov 

9. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy a Vzdelávacieho centra – 

Ing. Javorek 

10.  Správa o výsledku hospodárenia za rok 2014 - hlavná a podnikateľská činnosť - Ing. 

Javorek 

11.  Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc.  Bedrichová  

12.  Rôzne a diskusia  

13. Uznesenie a záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 2/14 

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ,   

Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou sedem členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  

úvod všetkých srdečne privítala. 

Ospravedlnení: Ing. Skácelová Miriam, Bc. Mešková Zuzana, Ing. Višňovský Jozef 

      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom osem hlasov schválený, proti – 0 

hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  

 Mgr. Lešňovská - uznesenie 2/14, kde v odporúčaní boli úlohy splnené nasledovne:  

 Odporúča: 

1/ Riaditeľovi školy prerokovať návrhy ŽSK  s jej zástupcami, 

2/ Predsedovi RŠ pred budúcoročným schvaľovaním výročnej správy zaslať jej znenie   

     jednotlivým členom dopredu na preštudovanie – úloha trvá  

 Ukladá: 

1/ Rodičovskej rade zvoliť nových zástupcov do RŠ za rodičov (všetkých troch) – 

voľba prebehla a boli zvolení noví zástupcovia z Rodičovskej rady do RŠ SŠ 

v Nižnej. 

  

K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2014 – Bc. Garbiarová  

 Predsedníčka RŠ prečítala prítomným správu o činnosti RŠ, SŠ v Nižnej za 

kalendárny rok 2014, ktorá bola zároveň počtom osem hlasov schválená, proti – 0 hlasov, 

zdržalo sa - 0 hlasov. Celé znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.1. 



K bodu 3 - Plán práce Rady školy Spojenej školy Nižná na rok 2016  

 Predsedníčka RŠ, SŠ v Nižnej navrhla prítomným plán zasadnutí na  kalendárny rok 

2016 prijatý s jedným pozmeňujúcim návrhom a to zmenou termínu budúcoročného 

májového zasadnutia. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 22.10.2015. Za bolo 8 hlasov, 

proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov. K zápisnici bude priložený plán práce ako príloha č.2. 

 

K bodu 4 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2014/2015 

a plnenie plánu práce školy 

 Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa školy za Strednú odbornú školu, vyhodnotila prvý 

polrok školského roku 2014/2015 čo do prospechu, dochádzky a správania.  

V porovnaní s adekvátnym obdobím predchádzajúceho školského roku došlo 

k výraznejším zmenám v prospechu. Z celkového počtu 650 žiakov (653 v predchádzajúcom 

roku), s vyznamenaním skončilo 53 (51) žiakov, s PVD 136 (128) žiakov, neprospelo 69 

(101) žiakov a neklasifikovaných bolo 24 (20) žiakov. V správaní sa počet pokarhaní 

riaditeľom školy oproti predchádzajúcemu obdobiu znížil, znížených známok zo správania na 

druhý stupeň bolo 17 (24), na tretí 8 (15) a štvrtý stupeň dostali 4 (10) žiaci. Zlepšila sa aj 

dochádzka na vyučovanie kde priemer na žiaka dosiahol 56,74 (63,95) hodín.                 . 

 Ing. Kozáčiková sa vyjadrila k plneniu plánu školy na školský rok 2014/2015 podľa 

hlavných úloh školy. Vyberáme:   

- ŠkVP boli aktualizované na začiatku šk. roka aj s novými ŠkVP pre odborné 

vzdelávanie. Počas roka boli vypracované nové ŠkVP pre tretie ročníky a do konca šk. 

roku budú prepracované a a doplnené aj pre štvrté ročníky a externé vzdelávanie. 

- Prebieha kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy, ktorí si buď dopĺňajú 

kvalifikáciu alebo si zvyšujú odborné kompetencie.  

-  Propagácia školy prebieha na niekoľkých úrovniach a to rôznymi spôsobmi. Články 

do regionálnych periodík, internetová stránka školy, školský časopis GAUDEAMUS 

(získal 2. Miesto o cenu televízie Markíza), bilboardy a propagačné materiály školy, 

Burzy povolaní a Dni otvorených dverí. Okrem toho boli zorganizované viaceré akcie, 

na zviditeľnenie školy, množstvo ekologických aktivít a projektov... 

- Kvalitu výchovy a vzdelávania zvyšujú aj súťaže, ktoré alebo organizujeme, alebo sa 

ich zúčastňujeme, ako sú Kreativita mladých grafikov, SOČ, Jablotron, športové, 

matematické, jazykové a biblické súťaže.  

- Naši učitelia SUŠ zorganizovali vernisáž Kurník – šopa v Trstenej, Mgr.Art. Knap 

a Mgr. Suško svoje vlastné vernisáže. 

 

K bodu 5 -  Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 

a záverečných skúšok trojročných učebných odborov – zástupkyňa školy, Ing. 

Kozáčiková, Bc. Bielončík.  

 Dňa 17., 18. A 19.03.2015 prebehla písomná forma MS a k dnešnému dňu aj praktická 

časť MS, ktorej sa zúčastnilo143 žiakov maturitných ročníkov. Výsledky z PF IČ a EČMS 

boli na školu doručené s   nasledovnými výsledkami (v zátvorkách sú výsledky z minulého 

roku):  

Nemecký jazyk: úroveň B1 zo 16 žiakov PFEČ neurobilo 8 (13), PFIČ O (4) 

Anglický jazyk: úroveň B2 absolvovalo 6 žiakov úspešne, žiak Peter Ľuba na 96%  

                          úroveň B1 zo 117 žiakov PFEČ neurobilo 33 (16), PFIČ 8 (14), obidve formy 

neurobilo 6 žiakov 

Slovenský jazyk a literatúra:  absolvovalo 143 žiakov, PFEČ neurobilo 39 (4), PFIČ neurobil 

1 žiak. Riešenie vzniknutej situácie s predmete SJL hľadali učitelia spomenutého predmetu na 

porade s vedením školy a prijali potrebné opatrenia na zlepšenie.     

Matematika: ide o dobrovoľný predmet a naši žiaci boli pomerne úspešný. Z celkového počtu 

23 neurobili testy traja žiaci. Každoročne sa zvyšuje počet záujemcov o matematiku. 



Bc. Bielončík informoval prítomných, že 12. až 17. mája 2015  praktickú maturitnú skúšku 

absolvovalo 143 študentov, z ktorých žiaci z odboru autoelektronika obhajovali svoje práce 

priamo v  auto servisoch. Práve tieto boli na veľmi vysokej úrovni a zamestnávatelia boli 

s nimi veľmi spokojní. Ústna časť MS prebehne v dňoch 25.-29.5.2015 a zúčastní sa ich 138 

žiakov. Piati žiaci neukončili ročník. 

V mesiaci jún v dňoch 16., 17. a 18.06.2015 prebehnú na škole záverečné skúšky v učebných 

odboroch TAP, stolár a elektromechanik. Žiaci majú možnosť po ich úspešnom absolvovaní 

nastúpiť na NŠ v študijnom odbore TEP a mechanik elektrotechnik.  

Okrem toho budú prebiehať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti 508/2009 §21, na 

ktorú sa majú možnosť prihlásiť všetci žiaci so zameraním mechanik elektrotechnik 

a elektromechanik po úspešnom ukončení MS a ZS. 

 

K bodu 6 – Plán výkonov na školský rok 2016/2017 a koncepčný zámer rozvoja školy – 

riaditeľ školy, Ing. Smolár.       

 Nový plán výkonov je potrebné schváliť do 30.06.2015 na VÚC a návrh vedenia SŠ 

v Nižnej je nasledovný: na SOŠT pre študijný odbor mechanik elektrotechnik plánujeme 

otvoriť štyri triedy s počtom 96 žiakov, trojročný učebný odbor elektromechanik jedna trieda 

s počtom 30 žiakov, stolár pol triedy s počtom 15 žiakov a technicko administratívny 

pracovník jedna trieda s počtom 15 žiakov. Celkové počty žiakov sa nemenia, zreálňujeme 

len počty v jednotlivých odboroch podľa záujmu a práve v odbore elektromechanik počty 

žiakov stúpajú. Na SUŠ plánujeme otvoriť triedu propagačných grafikov s počtom 20 žiakov           

a grafický dizajn s počtom 20 žiakov. Tento stav je potrebné udržať, aby nám radikálne 

neklesol počet žiakov a tried. Študijný odbor umelecko remeselné spracúvanie dreva pomaly 

končí pre nezáujem zo strany verejnosti.  

Taktiež máme naplánované otvorenie jednej triedy externého štúdia s počtom 20 

žiakov a DIS, taktiež s počtom 20. Riaditeľ školy požiadal RŠ o podporné stanovisko 

k otvoreniu nadstavbového štúdia v odbore TEP, čo bolo počtom 8 hlasov schválené. Proti 0, 

zdržala sa 0.  

Riaditeľ školy prítomných informoval aj o projektovom zámere školy, ktorý bude 

potrebné  v októbri prerokovať. 

Plán výkonov bol jednohlasne schválený počtom 8 hlasov (proti 0, zdržal sa 0). 

  

K bodu 7 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov 

– riaditeľ školy, Ing. Smolár  

 Momentálne neplánujeme otvárať nové učebné ani študijné odbory, tie, ktoré sú 

momentálne v sieti sme schopní naplniť. Pracuje sa len na nových učebných plánoch a ŠkVP, 

ktoré budú viac prepojené (teória s praxou) a pre budúci rok aj s novým systémom riadenia. 

  

K bodu 8 – Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2014/2015 škola, OV, ŠI, ŠJ - 

vedúci úsekov 

Bc. Bielončík informoval prítomných o dobrej pripravenosti OV pre budúci školský 

rok čo do technického a odborného zabezpečenia. Prerábajú sa nové dielne pre odbor 

autoelektronika, energetika a CNC stroje. Dielne sú pred dokončením. Boli prevedené 

murárske práce,  inštalácia elektriky, osadené nové dvere, nové podlahy a vymaľované na 

bielo. Čakajú na  osadenie novej techniky, ktorá by mala byť dodaná do nového školského 

roku.  

Školský internát plánuje v budúcom školskom roku celkovú rekonštrukciu balkónov, 

na ktoré už boli vyčlenené financie z VÚC a MŠ. Vychovávatelia zorganizovali: beh po 

schodoch, stolnotenisový a bedmintonový turnaj, „súťaž na tanečnej podložke“, Maškarný 

večierok, Mikulášsky futbalový turnaj, Valentínske posedenie, tradičné Veľkonočné zvyky, 

stavanie mája... Okrem toho rôzne besedy a viedli záujmové útvary.  



Do konca roka ešte plánujú jarnú grilovačku, aktivitu pod názvom História Slovanov – 

kde si pripomenú dobové obliekanie a život v tomto období. 

Školská jedáleň aj naďalej pracuje s nedostatočnou finančnou podporou, čo 

nezobrazuje ani skutočné náklady na zdravú výživu. 

 

K bodu 9 - Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy a Vzdelávacieho 

centra – Ing. Javorek   

ZTaVRO pracuje pri SŠ v Nižnej a svoju činnosť financuje príjmom 2% z dane, 

dotácií a od právnických a fyzických osôb. Stav k 31.12.2014 na účte 900,47€ v pokladni 

25,21€. Kompletná správa je priložená ako príloha č.3.  

Vo výročnej správe Vzdelávacieho centra neinvestičného fondu v Nižnej zahrňuje 

informácie o činnostiach fondu a využití finančných prostriedkov. Jej kompletné znenie 

prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.4. 

  

K bodu 10 – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2014, hlavná a podnikateľská 

činnosť.  

 Ing. Javorek informoval prítomných o hospodárení školy k 31.12.2014. z kompletnej 

správy vyberáme:  

SŠ v Nižnej mala k 1.9.2013 100 zamestnancov a 657 žiakov.  

V účtovnom období k 31.12.2014 hospodárila s prostriedkami príspevku zo štátneho rozpočtu 

(prenesené kompetencie – 111, originálne kompetencie – 41), prostriedkami z vlastných 

výnosov organizácie (46), projekty, dary (71), ESF – Nové trendy odbornej prípravy (11T1, 

11T2, 13T1, 13T2) a štipendiá.  

 Výška normatívu je podhodnotená a škola ako aj školské zariadenia nedostávajú 

dostatok finančných prostriedkov na pokrytie základných prevádzkových nákladov, bežná 

údržba objektov a zariadení nie je vykonávaná v takom rozsahu ako je potrebné, rastie skrytá 

zadlženosť objektov. Príjmy z vlastných zdrojov sú predovšetkým zo služieb, z nájmu 

nebytových priestorov, výber za stravu zamestnancov a žiakov, ubytovanie žiakov v ŠI, 

odborná prax žiakov, dary škole, školské služby všeobecného charakteru a pod.  

 Celkové znenie správy bude priložené ku zápisnici ako príloha č.5. taktiež prikladáme 

správu o hospodárení  k 31.03.2015, ako prílohu č.6.  

 

 K bodu 11 – Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc. Bedrichová 

P. pažítková oboznámila prítomných s hodnotiacou správou záujmového vzdelávania za 

školský rok 2014/2015. Na začiatku šk. roku boli 657 študentom odovzdané vzdelávacie 

poukazy a ponúknutých 40 krúžkov. Na školu bolo prijatých celkovo 602 poukazov, z toho 1 

externé. Vedúci záujmových útvarov vedú záznamy o svojej činnosti, ktorá je zároveň 

vedením školy kontrolovaná. Podrobná hodnotiaca správa je pripojená k zápisnici ako príloha 

č.7.  

K bodu 13 - Rôzne, diskusia  

- Bc. Garbiarová informovala o elektronickom hlasovaní plánu výkonov externého 

štúdia na školský rok 2015/2016. Elektronicky sa všetci členovia rady školy vyjadrili 

k návrhu súhlasne. 

- Rastislav Gluch, zástupca žiakov v RŠ, v krátkosti oboznámil prítomných s činnosťou 

Žiackej školskej rady a naznačil aktivity na najbližšie obdobie, prípadne pre budúci školský 

rok. So spomenutého vyberáme: Deň objatí, Deň úsmevov, Vianočná akadémia, Valentínske 

palacinky, Imatrikulácia I. ročníkov, príspevok na stránku školy v rámci Dňa učiteľov, „Jarná 

opekačka pri kolkoch“...  

- Bc. Garbiarová sa informovala na nečinný počítač vo vestibule a na jeho budúce 

využitie, alebo umiestnenie, na čo jej Ing. Javorek odpovedal, že počítač plánujú presunúť na 

OV po dokončení nových dielni.  



- Upozornila zástupcu ŽSR na nástenku vo vestibule, ktorá je neaktuálna informáciami, 

aby bola inovovaná novými aktuálnými aktivitami. 

- Mgr. Kristofčák, nový zástupca v RŠ za VÚC, oboznámil prítomných s možnosťami, 

ktoré poskytuje jeho postavenie, ako poslanca v samosprávnom kraji a zároveň prisľúbil 

pomoc v otázkach fungovania školy. 

  

K bodu 14 - Uznesenie , záver 

Uznesenie č. 1/2015 : 
 Berie na vedomie: 

            a/ Vyhodnotenie činnosti RŠ SŠ Nižná, za kalendárny rok 2014.  

 b/ Plán práce RŠ na rok 2016. 

 c/ Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1.polrok šk. roku 2014/2015 a plnenie plánu práce 

 školy.  

d/ Prípravu maturitných skúšok denného štúdia a záverečných skúšok trojročných   

učebných odborov.  

 e/ Informácie o činnosti Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy 

a Vzdelávacieho centra.  

 f/ Správu o výsledku hospodárenia za rok 2014, hlavnú podnikateľskú činnosť.  

 g/ Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov. 

 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 8 hlasov,  

          (proti 0, zdržal sa 0) 

            2/  Správu o činnosti RŠ SŠ v Nižnej za rok 2014 počtom 8 hlasov  

          (proti 0, zdržal sa 0)  

3/ Plán zasadnutí RŠ SŠ v Nižnej na rok 2016 s jedným pozmeňujúcim návrhom 

počtom 8 hlasov        (proti 0, zdržal sa 0) 

 4/ Plán výkonov  na školský rok 2016/2017   počtom 8  hlasov,  

          (proti 0, zdržal sa 0)  

5/ Návrh vedenia školy na otvorenie nadstavbovej triedy v odbore technicko 

ekonomický pracovník počtom hlasov 8.     (proti 0, zdržal sa 0) 

6/ Plán výkonov externého štúdia na školský rok 2015/2016. Počtom hlasov 11.  

          (proti 0, zdržal sa 0) 

 Odporúča: 

1/  Zvýšiť kontrolu v jedálni počas veľkých prestávok, najmä počas prvej,  

2/ Vedeniu školy s predmetovou komisiou SJL vyriešiť neúspech žiakov na PFEČ MS 

formou ročníkových testov. 

 Ukladá:    
1/ ŽŠR obmeniť obsah nástenných noví vo vestibule školy za aktuálny.  

        T: šk. rok 2015/2016 

 

 

Uznesenie bolo schválené počtom 8  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 14. 05. 2015  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

 

 

 

Nižná 14. 05. 2015 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 
 


