
 
 

 
       

Z á p i s n i c a 
z prvého zasadnutia Rady školy Spojenej školy Nižná, v roku 2014 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   15. 05. 2014  
Prítomní : podľa  priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie –  plnenie uznesenia 
2. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2013 – predseda   RŠ  
3. Plán práce školy na rok 2015 – predseda RŠ 
4. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2013/2014 a plnenie plánu 

práce školy – zástupca pre odborné predmety, Ing.Kozačiková    .  
5. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných skúšok 

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

6. Plán výkonov na školský rok 2015/2016 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. Informácie o plavárni a tenisových kurtoch – riaditeľ školy, Ing. Smolár 
9. Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2013/2014 škola, OV, ŠI, ŠJ - vedúci 

úsekov 
10. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy – Ing. Javorek 
11.  Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 - hlavná a podnikateľská činnosť - Ing. 

Javorek 
12.  Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc.  Bedrichová  
13.  Rôzne a diskusia  
14.  Uznesenie a záver 

 
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 2/13 

 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, Ing. Višnovský Jozef, Ing. Šaško Ivan, Bc. 
Mešková Zuzana 

      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom sedem hlasov schválený. Proti – 0 
hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská uznesenie 2/13, kde v odporúčaní boli úlohy splnené nasledovne:  
 Odporúča: 

1/  Znenie výročnej správy školy za šk. rok 2012/2013 - splnená 
2/  ŠkVP a výchovné programy na školský rok 2013/2014 - splnená 
3/  Návrh likvidačnej komisie ku činnosti VSP - splnená 

  
K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2013 – Bc. Garbiarová  
 Predsedníčka RŠ prečítala prítomným správu o činnosti RŠ SŠ v Nižnej za kalendárny 
rok 2013, ktorá bola zároveň počtom sedem 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 školy na rok 2015  
 Predsedníčka RŠ SŠ v Nižnej navrhla prítomným plán zasadnutí na  kalendárny rok 
2015, ktorý bol zredukovaný na dve zasadnutia, keďže podľa nového štatútu, prebehnú už len 
na začiatku a na konci školského roku. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 02.10.2014. 
Program zasadnutí bol schválený počtom sedem hlasov, proti – 0, zdržalo sa 0. 
 
K bodu 4 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2013/2014 
a plnenie plánu práce školy 
 Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa za odborné predmety, vyhodnotila prvý polrok 
školského roku 2013/2014 čo do prospechu, dochádzky a správania.  

V porovnaní s adekvátnym obdobím predchádzajúceho školského roku došlo 
k výraznejším zmenám v prospechu. Do zátvoriek budú vypísané údaje z porovnateľným 
obdobím šk. roku 2012/2013. Z celkového počtu 653 (662) žiakov s vyznamenaním skončilo     
51 (44) žiakov, s PVD 128 (105) žiakov, neprospelo 101 (131) žiakov a neklasifikovaných 
bolo 20 (6) žiakov. V správaní sa počet pokarhaní riaditeľom školy oproti predchádzajúcemu 
obdobiu znížil. Zvýšil sa počet znížených známok zo správania na druhý stupeň bolo 24 (17) 
žiakov, na tretí stupeň 15 (14) žiakov a štvrtý stupeň dostalo 10 (7) žiakov. Lepšie je to už 
s dochádzkou na vyučovanie kde priemer na žiaka dosiahol 63,95 (69,05)  vyučovacích hodín.        
 Ing. Kozáčiková sa vyjadrila k plneniu plánu školy na školský rok 2013/2014 podľa 
hlavných úloh školy. Vyberáme:  

- ŠkVP boli aktualizované na začiatku šk. roka, všetky zmeny boli zaznamenané, do 
začiatku nového šk. roku budú vypracované nové ŠkVP pre študijný odbor grafický 
dizajn tak, aby bol k dispozícii od 1.9.2013. 

- 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 cenu televízie Markíza), bilboardy a propagačné materiály školy, Burzy 
povolaní a Dni otvorených dverí. Okrem toho boli zorganizované viaceré akcie, na             
množstvo ekologických aktivít a projektov... 

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

- Energetická bilancia školy by sa mala zlepšovať vďaka grantom, ktoré získali pre 
školu financie na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne.  

- Hlavné úlohy školy sú plnené po jednotlivých úsekoch a vyhodnotené budú na konci 
šk. roku 2013/2014. 

 
K bodu 5 -  Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 
a záverečných skúšok trojročných učebných odborov – zástupkyňa školy, Ing. 
Kozáčiková, Bc. Bielončík.  
 K dnešnému dňu prebehla písomná a praktická časť MS, ktorej sa zúčastnilo 164      
žiakov maturitných ročníkov (jedna žiačka sa nezúčastnila). Výsledky z PF IČ a EČMS boli 
na školu doručené   v stanovenom termíne a žiaci boli s ich výsledkami včas oboznámení.  
PF I a EČ MS na našej škole skončili s nasledovnými výsledkami:  
Nemecký jazyk: neurobili IČ 4 žiaci a EČ 13 žiakov (celkovo štyria neurobili úplne) 
Anglický jazyk: neurobili IČ 14 žiaci a EČ 16 žiaci (štyria neurobili úplne) 
Slovenský jazyk a literatúra: neurobil IČ jeden žiak a EČ 4 žiaci 
Matematika: ide o voliteľný predmet a naši študenti boli pomerne úspešní, z 23 žiakov 
neurobili štyria.  
 Ústne MS prebehnú v dňoch 26.5 až 30.5.2014 a zúčastní sa ich  153 žiakov zo 7 tried 
(9 žiakov neukončilo ročník, jedna študentka prerušila štúdium). 



Bc. Bielončík informoval prítomných, že 12. až 17. mája 2014  praktickú maturitnú 
skúšku absolvovalo 162 študentov (jeden neprišiel a jedna žiačka prerušila štúdium), 
z ktorých 50 žiakov obhajovalo svoje práce priamo v autoservisoch. Práve tieto boli na veľmi 
vysokej úrovni a všetci žiaci prospeli. 
V dňoch 17., 18. a 19. júna 2014 prebehnú na škole záverečné skúšky v učebných odboroch 
TAP, stolár a elektromechanik, ktoré sú zatiaľ v štádiu prípravy. Žiaci majú možnosť po ich 
úspešnom absolvovaní nastúpiť na NŠ v študijnom odbore TEP a mechanik elektrotechnik. 
V dňoch   2. 06. 2014 budú prebiehať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti 508/2009 §21, na 
ktorú sa majú možnosť prihlásiť všetci žiaci so zameraním mechanik elektrotechnik 
a elektromechanik. 
 
K bodu 6 – Plán výkonov na školský rok 2015/2016 a koncepčný zámer rozvoja školy – 
riaditeľ školy, Ing. Smolár.   
 Nový plán výkonov je potrebné schváliť do 30.06.2014 na VÚC a návrh vedenia SŠ 
v Nižnej je nasledovný: na SOŠT pre študijný odbor mechanik elektrotechnik plánujeme 
otvoriť štyri triedy s počtom 120 žiakov, trojročný učebný odbor elektromechanik jedna trieda 
s počtom 30 žiakov, stolár pol triedy s počtom 20 žiakov a technicko administratívny 
pracovník jedna trieda s počtom 10 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 30 žiakov          
a grafický dizajn s počtom 30 žiakov. Študijný odbor umelecko remeselné spracúvanie dreva  
končí pre nezáujem zo strany verejnosti. Podľa nových pravidiel prijímacieho konania na SŠ 
od nového šk. roku 2015/2016 v prípade väčšieho záujmu o učebné odbory bude dochádzať 
len ku korektúre plánu výkonov v rámci schválených počtov žiakov. 

Plán výkonov bol jednohlasne schválený počtom 7 hlasov (proti 0, zdržal sa O). 
  
K bodu 7 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov 
– riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Ing. Smolár informoval prítomných o novootvorenom študijnom odbore 
nadstavbového štúdia. Jedná sa o pomaturitné vyššie odborné vzdelávanie pre 
elektrotechniku, ktorý sa bude na našej škole vyučovať od budúceho šk. roku priamo pre 
firmy, ktoré o takto vzdelaných absolventov prejavia záujem. Počítame s 20 študentmi.  
 Okrem toho otvárame externý trojročný učebný odbor spotrebná technika pre 
záujemcov, ktorí v pracujú v odbore 26. Výstupom bude výučný list a vyučovať sa budú len 
odborné predmety. V súčasnosti pre obidve nové formy rozbiehame schválený projekt z EF, 
z ktorého nakupujeme zariadenia a vybavenie na OV na odbornú prípravu v troch odborov. 
Dokončuje sa kompletná prestavba dielne č.6, kde sa bude vyučovať zabezpečovacia 
technika. 
  
K bodu 8 – Informácie o plavárni a tenisových kurtoch – riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Ing. Smolár informoval prítomných, že od 2.5.2014 bolo VSP odobraté zo správy SŠ 
a vrátené VÚC, ako majiteľovi. Tí následne odpredali VSP obci Nižná, ktorá sa stáva 
oficiálnym vlastníkom 1.6.2014. Tá už oslovila statika a projektantov, ktorí následne prešetrili 
aktuálny stav a navrhli riešenia. 
 
K bodu 9  Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2013/2014 – škola, OV, ŠI, ŠJ, 
VSP  
 Ing. Kozáčiková skonštatovala, že všetky úlohy, ktoré boli na úseku TV naplánované 
sa postupne plnia a konečné vyhodnotenie bude zosumarizované v koncoročnej správe, ktorá 
bude pozostávať zo správ jednotlivých predmetových komisií.  
 Ing. Bielončík za OV vyjadril spokojnosť nad doterajším priebehom plnenia hlavných 
úloh na zverenom úseku. Konečná správa bude vypracovaná na konci šk. roku.  



 Mgr. Mikolášik za internát prečítal vyhodnocovaciu správu, ktorá bude priložená ku 
zápisnici ako príloha č.2. Vyberáme:  

- zoznamovací večierok pre prvákov  
- prehliadka chovu jazdeckých koní  
- výlet po Nižnej a do blízkeho okolia  
- muzikálový koncert pre celú školu pod vedením Občianskeho združenia „Škola 

života“  
- vianočná večera a posedenie 
- vedomostné súťaže a viedli krúžky pod názvom Netradičné umenie a Tvorivé dielne  

Činnosť ŠJ a VSP vyhodnocovaná nebola (nie je už aktuálna). 
  
K bodu  10 - Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy – Ing. Javorek.  
 Ing. Javorek oboznámil prítomných zo správou z hospodárenia Občianskeho združenia 
Technického a vedeckého rozvoja Oravy, ktorej celé znenie prikladáme k zápisnici ako 
prílohu č. 3. Okrem toho Ing. Smolár vysvetlil prítomným aj spôsob prerozdelenia financií 
najmä na propagáciu školy, časť bude investovaná do úpravy interiérov a časť pôjde na 
podporu súťaží žiakov. 
  
K bodu 11 – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013, hlavná a podnikateľská 
činnosť – Ing. Javorek.   
 Ing. Javorek prečítal prítomným správu o hospodárení školy za rok 2013, ktorej celé 
znenie prikladáme ku zápisnici ako prílohu č. 4. Zo správy vyberáme:  
 SŠ v účtovnom období k 31.12.2013 hospodárila s prostriedkami zo štátneho rozpočtu 
(prenesené kompetencie – 111, originálne kompetencie – 4) a prostriedkami z vlastných 
výnosov organizácie (46). Výška normatívu je podhodnotená a škola, spolu s ostatnými 
zariadeniami nedostáva dostatok finančných prostriedkov na pokrytie základných 
prevádzkových nákladov. Rastie skrytá zadĺženosť objektov.  
 SŠ mala k 31.12.2013 hospodársky výsledok – 10 101,30€, podnikateľská činnosť 
1,43€, ktorý vyjadruje len účtovnú hodnotu a nie skutočnosť.  
 Finančné prostriedky na jedáleň sú nedostatočné. Nezobrazujú skutočné náklady na 
výživu.  
 Prostriedky  vlastných výnosov boli použité spätne na prevádzku školy a na doplnenie 
financovania a zabezpečenie VV procesu. 
  
K bodu 12 – Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc. Bedrichová. 

Bc. Bedrichová oboznámila prítomných s hodnotiacou správou záujmového 
vzdelávania za školský rok 2013/2014. Na začiatku šk. roku boli 660 študentom odovzdané 
vzdelávacie poukazy, prijatých bolo 593 a 3 boli prijaté z iných škôl. Mimo školy dalo 
poukazy 70 žiakov. Reálne začalo pracovať 38 záujmových útvarov, ktoré vedú záznamy 
o svojej činnosti, ktorá je zároveň vedením školy kontrolovaná. Podrobná hodnotiaca správa 
je pripojená k zápisnici ako príloha č.5.  
 
K bodu 13 - Rôzne, diskusia  

- Mgr. Garbiarová pripomenula zástupcom za rodičov, aby na najbližšie zasadnutie RŠ 
v októbri už nominovali nového člena namiesto končiaceho p. Kašubu.  

- Mgr. Garbiarová vyzvala zástupcu žiakov, aby na svojich zasadnutiach informoval 
členov ŽŠR o priebehu, výsledkoch a nových informáciách zo zasadnutia RŠ. 

  
 
 
 
 



K bodu 14 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 1/2014 :  
 
 
 Berie na vedomie: 

            a/ Vyhodnotenie činnosti RŠ SŠ Nižná, za kalendárny rok 2013.  
 b/ Plán práce RŠ na rok 2015. 
 c/ Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1.polrok šk. roku 2013/2014 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.  
 f/ Správu o výsledku hospodárenia za rok 2013, hlavnú podnikateľskú činnosť.  
 g/ Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov.  
 h/ Informácie o nových študijných a učebných odboroch   
 i/ Informácie o situácii okolo plavárne a tenisových kurtov  
 j/ vyhodnotenie činnosti po jednotlivých úsekoch za šk. rok 2013/2014 
 
 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0) 
        
            2/ Správu o činnosti RŠ za rok 2013 počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0) 
 3/ Plán výkonov  na školský rok 2015/2016 počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0)  

4/ Plán práce RŠ SŠ v Nižnej na rok 2015 počtom 7 hlasov, 
           (proti 0, zdržal sa) 
 
 Odporúča: 

1/ zástupcom za rodičov nominovať na najbližšie zasadnutie RŠ v októbri nového 
zástupcu,  

 
        T:  
 

Uznesenie bolo schválené počtom  7  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 15. 05. 2014  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 15. 05. 2014 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 
    

 


