
 

 

Z á p i s n i c a 

štvrtého zasadnutia Rady školy Spojená škola Nižná 

 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 

Termín konania: 17. 10. 2008  

Prítomní :Podľa  prezenčnej listiny 

 

Program: 1.Otvorenie a plnenie uznesenia 

                2.Výročná správa školy za rok 2007, odporúča názvu školy v súlade so  

                   školským zákonom 245/2008– riaditeľ školy 

     3.Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Niţná k SŠ – starosta/  

                   zástupca /obce Niţná. 

    4.Príprava nového školského vzdelávacieho programu na š. k. r 2008/09-zástupca   

       odborných predmetov 

    5.Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovom zabezpečení V/V  

       procesu v š. k. r.2008/09-riaditeľ školy 

    6.Informácie o zahájení š. k. r 2008/09 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre  

       nový školský rok 

    7.Príprava návrhu rozpočtu školy pre š. k. r2008/09-tech.-ekon..zástupca 

    8.Činnosť plavárne a spolupráca s organizáciami- riaditeľ školy, zástupca ŢSK,  

       zástupca obce  

     9.Návrh plánu práce pre školský rok 2009- predseda RŠ 

   10.Činnosť študentského parlamentu – zástupca ţiakov 

   11.Rôzne, diskusia 

   12.Uznesenie, záver 

 

K bodu 1 Otvorenie a plnenie uznesenia 

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

Spojenej školy Niţná. Prítomnosťou 6 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  

úvod všetkých srdečne privítala a poďakovala sa odvolaným členom delegovaných  

ŢSK Ţilina za vykonanú prácu počas pôsobenia v RŠ v Spojenej škole Niţná   

a poznamenala, ţe v prípade potreby nám budú naklonený a ochotne nám prídu poradiť  

a pomôcť v prípade potreby. Pre neprítomnosť ospravedlnila PaedDr Romana Bienika  

a Bc. Františka Poletu. Vyjadrila presvedčenie, ţe nový delegovaný zástupcovia budú      

uţ nahudúcom zasadnutí prítomný. Následne poprosila p. Václava Vojáčka, aby pôsobil  

v rade školy ako hosť za obecný úrad bez práva hlasovania.  

Odišli: Mgr.František Adamčák, Ing.Ivan Šaško, Ľudovít Šrámek, Václav Vojáček s 

poradným hlasom,ale zostal ako stály hosť na zasadnutiach rady školy.  

Delegovali nam: PaedDr.Roman Bienik, Mgr.Ján Kapala, Bc. František Poleta, Mudr. 

Škombár Ján  

Pre stret záujmov so školským zákonom 245/2008 odišla:  Bc. Viera Bedrichová 

      Predloţila program zasadnutia, ktorý bol pozmenený o doporučenie  nového názvu   

školy odbornej zloţky Stredná odborná škola technická,  na februárové zasadnutie  

2009  presunutý bod 3. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2008 a 4. Správa    

krúţkovej činnosti za šk.r.2008/09,  podľa plánu práce na rok 2008. Členovia program  

schválili. 
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Plnenie uznesenia: 

Informáciu o hospodárení Občianskeho zdruţenia v skratke informoval riaditeľ školy     Ing. 

Peter Smolár, podrobnejšie informácie môţe prezentovať pani Janka Furdeková,     ktorá    

spracováva podklady. Zahájenie činnosti študentského parlamentu / ţiacka rada/ , informovala 

predsedkyňa Veronika Brunčáková. Dňa 28. 10. 2008  /utorok/ v jedálni školy sa uskutoční  

imatrikulácia ţiakov prvých ročníkov. Prípravné práce sú v plnom prúde, pripravujú sa     

upomienkové darčeky pre všetkých prvákov našej školy. Pre oţivenie činnosti     

študentského parlamentu riaditeľ školy prisľúbil účasť na ich zasadnutí. 

 

K bodu 2 Výročná správa školy za rok 2007/2008, odporúča názvu školy v  súlade so  

                   školským zákonom 
Výročnú správu škola za  rok 2007/2008  prečítal  p. riaditeľ Smolár Peter, ktorú dal na 

pripomienkovanie.  

P. riaditeľ Peter Smolár , navrhol odsúhlasiť názov školy v súlade so školským zákonom 

245/2008.  Školy si môţu poţiadať prívlastok k základnému názvu. Nový názov organizačnej 

zloţky -  Stredná odborná škola technická. K názvu potrebuje stanovisko Rady školy.   

V školskom roku 2007/2008 prospelo s vyznamenaním 22 ţiakov, s priemerom 1, prospeli 3 

ţiaci, prospelo veľmi dobre 81 ţiakov, prospelo 402 ţiakov, neprospelo 203 ţiakov  a dvaja 

ţiaci boli neklasifikovaní.  Vymeškaných vyučovacích hodín bolo v tomto školskom roku 48 

069 a neospravedlnených 1523 hodín. Druhý stupeň z chovania malo 47 ţiakov, tretí 22 

ţiakov a štvrtý stupeň 21 ţiakov. Najlepšie priemery sú z predmetov umeleckej školy ako je 

výtvarná príprava, figurálne kreslenie, najhoršie z jazykov a elektronických zariadení. 

 

K bodu 3 Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ 

Pán Vojáček podal informácie o činnosti . Pán riaditeľ pravidelne sa zúčastňuje , zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a informuje nás o problémoch školy. Plaváreň nemôţeme 

podporovať s financiami z nášho rozpočtu., 

Pomáhame tak. ţe 50% doplácame obyvateľom na vstupenky . Do 30.09.2008 to činí  

151 385,– Sk. Ak sa prevádzka VSP udrţí, chceli by sme vybudovať cestu a  parkovisko pre 

automobily pred plavárňou a taktieţ je potrebné vybudovať osvetlenie. Máme záujem, aby 

prevádzka plavárne bola naďalej činná.  Plaváreň bude meneţovať súkromné stredisko 

záujmovej činnosti od 01.01.2009. Dom európskej kultúry, realizujeme pre školu,  ponúkne sa 

vzdelanie, ktoré nám ponúka európska únia. 

Buduje sa rekonštrukcia okien v základnej škole, zdravotné stredisko, detské ihrisko. Chceme 

vybudovať park pri RADARE, oddychovú zónu, zeleň, deťom vybudovať hojdačky a ostatné 

oddychové priestranstvá.    

 

K bodu 4 Príprava nového školského vzdelávacieho programu na š. k. r 2008/09 

V mesiaci máj 2008 bol prijatý nový školský zákon. Kaţdá škola má vypracovať program na 

všetky odbory, ktoré sa na škole vyučujú. Musíme vychádzať zo štátneho vzdelávacieho 

programu. Zo štátnych programov sa vypracovali školské programy. Tvorila sa oblasť pre 

charakteristiku našej školy, kde sa definovala škola – ako charakteristika školy. 

Máme  osem školských vzdelávacích  programov. Prevádza sa charakteristika predmetov. 

Kaţdý predmet  musí obsahovať charakteristiku. V novembri vypracujeme profil absolventa. 

3-4 ročníky  je potrebné zainteresovať firmy. 

       

K bodu 5 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovom zabezpečení V/V  

               procesu v š. k. r.2008/09 

Pán riaditeľ školy Ing. Smolár podal informácie o pedagogicko- organizačnom a materiálnom  

zabezpečení V/V v šk.r.2008/2009. Máme 715 prijatých ţiakov. Ideme podľa učebných  
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osnov. Pre štvrté ročníky máme nové PC, musíme kúpiť kvalitný softvér. Záverečné práce 

budú štvrté ročníky robiť na PC. Umelecká škola v treťom a štvrtom ročníku prevádza prax na 

PC. Najskôr si to pripravia v triede a potom to realizujú na PC. Firmy vyţadujú strojárske 

profesie. Je potrebné v budúcnosti zistiť potreby a riešiť prax vo firmách. Vedúci zamestnanci 

školy sú: riaditeľ Ing. Peter Smolár, zástupca pre strednú odbornú školu Ing. Horník Ján, 

zástupca pre Strednú umeleckú školu RDDr. Tamara Adámusová,, zástupca TEČ Ing.Roman 

Javorek, vedúci odborného výcviku Bc. Habovštiak Eugen, výchovný poradca 

Mgr.Lešňovská Ľubica, Koordinátor Mgr. Andrea Šverhová, školský psychológ Mgr. Eva 

Kubošová. Poradné orgány školy sú, pedagogická rada, porada vedenia, gremiálna porada, 

operatívna porada, umelecká rada, rodičovská rada.  

 

K bodu 6 Informácie o zahájení š. k. r 2008/09 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy     

               pre nový školský rok 

Začiatkom septembra sme mali 737 ţiakov. K dnešnému dňu máme 715 ţiakov t. j 160 

dievčat a  555 chlapcov. Niektorí ţiaci prestúpili na inú školu, niektorí nevykonali opravné 

skúšky a z toho dôvodu nastal pokles ţiakov. Na našej škole máme 14 integrovaných ţiakov.   

V prvých ročníkoch máme 181 ţiakov, v druhých ročníkoch  219, v tretích ročníkoch 202 

ţiakov, v štvrtých ročníkoch 113 ţiakov . V krúţkoch záujmového vzdelávania máme 665 

ţiakov . V tomto školskom roku sme prijali 10 pedagogických pracovníkov a jedného 

nepedagogického pracovníka na zastupovanie údrţbárskych  prác. 

 

K bodu 7 Príprava návrhu rozpočtu školy pre š. k. r 2008/09 

Spojená škola v účtovnom období k 30.06.2008 hospodárila s prostriedkami príspevku zo 

štátneho rozpočtu, prostriedkami ESF a prostriedkami z vlastných výnosov organizácie. 

Na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z . sa účtovne organizácia rozdelila na tri časti, 

ktoré sú financované samostatne a to škola, domov mládeţe a školská jedáleň. 

K nim pribudnú finančné prostriedky z prevádzky „Výcvikového strediska plávania“  a tzv. 

vzdelávacie poukazy. V mesiaci marec nám boli pridelené kapitálové finančné prostriedky vo 

výške 1 743 108,70 Sk na odstránenie havarijného stavu striech telocvične a  prístavby školy, 

ktoré boli financované z dvoch zdrojov a to: 982 000,- Sk- kód zdroja 52 a 761 108,70 – kód 

zdroja 41. Finančné  prostriedky schváleného rozpočtu na prevádzku, mzdy a odvody 

v priebehu prvého polroku 2008 boli v škole, VSP, domovu mládeţe a školskej jedálni 

zasielané v pravidelných platbách vo výške 90 % normatívneho nápočtu. 

Vzdelávacie poukazy – 338 800,- Sk. Normatív na žiaka je neprimerane nízky. 

Normatívny nápočet, ktorý je uvedený v zákone nespĺňa špecifiká regiónu a náročnosti 

profesií, v ktorých sa vzdelávajú študenti. 

 

K bodu 8 Činnosť plavárne a spolupráca s organizáciami 

VSP by mala byť otvorená do 12.12.2008.  Činnosť by začala v novom roku od mesiaca 

marec 2009. Budeme spolupracovať naďalej s organizáciami , školami, obcou.   

Budeme prevádzať plavecké výcviky ZŠ. 

 

K bodu 9 Návrh plánu práce pre školský rok 2009 

Predseda RŠ prečítal návrh plánu práce na školský rok 2009 a dal ho pripomienkovať členom 

RŠ. Plán práce bude schválený na prvom zasadnutá v novom roku 2009. 

       

K bodu 10 Činnosť študentského parlamentu 

Predsedníčka študentského parlamentu podala správu o činnosti. Teraz je len začiatok 

školského roku len sa rozbiehame, organizujeme Imatrikuláciu prvých ročníkov. Účasť na 

sedení je veľmi minimálna. Ja potrebné zabezpečiť pravidelné sa stretávanie. Pripraviť si  

 

      -3- 



program na kaţdé zasadnutie a vytýčiť si ciele. Aby sa rozbehla činnosť parlamentu, 

predsedkyňa RŠ poţiadala o pomoc vedenie školy, aby zástupcovia tried sa pravidelne 

zúčastňovali zasadnutí a pracovali v duchu zodpovednosti a nanášali problémy ţiakov 

z jednotlivých tried. Pán riaditeľ prisľúbil pomoc a účasť na zasadnutí študentského 

parlamentu 

       

K bodu 11 Rôzne, diskusia 

-Bc. Garbiarová M. pripomienkovala, ţe tam chýba údaj kapitálové výdavky úprava strechy 

na telocvični a spojovacej chodby  a účasť ţiakov na celoslovenskej súťaţi elektronikov – 

súťaţ zručnosti, kde naši študenti získali prvé miesto.   

-Členovia rady školy vyjadrili spokojnosť so študijnými výsledkami našej školy v štatistike 

Slovenska stredných škôl. 

-Členom rady školy bol vysvetlený pojem normatív na ţiaka a ako sa tvoria finančné 

prostriedky a zároveň členom RŠ bola podrobnejšie objasnená tvorbu školského 

vzdelávacieho programu.  

 

K bodu 12 Uznesenie, záver 

Uznesenie č. 4 : 
 Berie na vedomie: 

            a/ Výročnú správu školy za rok 2007, odporúča názvu školy v súlade so  

                školským zákonom 245/2008 

            b/ Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Niţná k SŠ  

            c/ Prípravu nového školského vzdelávacieho programu na š. k. r 2008/09  

            d/ Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovom zabezpečení V/V  

                procesu v š. k. r.2008/09 

            e/ Informácie o zahájení š. k. r 2008/09 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre  

                nový školský rok 

            f/ Prípravu návrhu rozpočtu školy pre š. k. r. 2008/09 

            g/ Činnosť plavárne a spoluprácu s organizáciami  

            h/ Návrh plánu práce pre školský rok 2009 

            i/  Činnosť študentského parlamentu 

 

 Schvaľuje: 

            1/Program zasadnutia s pozmeňujúcimi bodmi 

            2/Nový názov školy jej organizačnej zloţky Stredná škola technická  

            3/Tajomníka Rady Školy Mgr. Ľubicu Lešňovskú  

 

 Odporúča: 

Schváliť nový odbor Európske kultúrne štúdie pre Strednú umeleckú školu 

            Preradenie študijného odboru na základe platnosti zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.      

            o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do   

            platnosti 01/09/2008, odbor 8504  4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva       

            rezbárskej práce z organizačnej zloţky Stredná odborná škola technická na  

            organizačnú zloţku Stredná umelecká škola Hattalova 471, 027 43 Niţná.  

 

 Ukladá:     
1. Zabezpečiť výtlačky nových legislatív, smerníc, vyhlášok alebo časopis  

    Š K O LA  o manaţovaní škôl a školských zariadení pre potreby Rady školy. 

             T: november 2008 

       Z: vedenie školy 
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              2. Oţivenie činnosti študentského parlamentu účasťou na ich najbliţšom zasadnutí. 

       T: november 2008 

       Z: predseda ţiackej rady a riaditeľ školy 

  

              3. Pripraviť a previesť voľby do Rady školy  za rodičovskú radu na plenárnom  

                  zasadnutí  novembra 2008  T: november 2008  

       Z: predseda rodičovskej rady  

 

 4. Poslať vyjadrenie Rady školy k Výročnej správe školy za rok 2007/08, odporúčanie  

                 pre otvorenie nového odboru Európske kultúrne štúdie, zmenu člena Rady školy  

                 z radu rodičov pre toto volebné obdobie. 

       T: november 2008  

       Z: predseda Rady školy 

 

       5. Pripraviť do programu body 3. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2008, 4.   

           Správa  krúţkovej činnosti za šk.r.2008/09 a prizvať na zasadnutie pani Janku   

           Furdekovu , aby nám podala informáciu o hospodárení Občianskeho zdruţenia. 

T: február 2009  

       Z: predseda rady školy  

 

 

 

Uznesenie bolo schválené počtom    6  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu .  

Zasadnutie RŠ v Niţnej dňa  17. 10. 2008  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

 

 

Niţná 17. 10. 2008  

 

 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

Bc. Bedrichová Viera ......................   Bc. Mária Garbiarová............................... 
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