
 

Z á p i s n i c a 

prvého zasadnutia 2010 Rady školy - Spojená škola, Hattalova 471,  Nižná  

 

Miesto konania:    klubovňa Spojenej školy 

Termín konania:   18. 03. 2010  

Prítomní:               Podľa  prezenčnej listiny  

Ospravedlnení:     Ing. Miriam Skácelová, Mgr. Ján Vilček, Ing. Jozef Višňovský   

Program:    

                   1.  Otvorenie – plnenie uznesenia 

    2.  Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2009 – predseda   RŠ  

  3.  Štatút Rady školy a Plán práce školy za rok 2010 – predseda RŠ 

 4.  Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2009/2010 a plnenie     

       plánu  práce školy – zástupca pre teoretické predmety RNDr. Adámusová     

 5.  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku   

      2009/2010  s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy – riaditeľ  

      školy Ing. Smolár 

 6.  Informácie o prenájme priestorov a činnosť občianskeho zdruţenia –  

      Ing.Javorek 

    7.  Príprava projektov pre školský rok 2009/2010  

    8.  Správa o krúţkovej činnosti – Bc. Bedrichová  

   9.  Podnety z radov zamestnancov  

  10. Rôzne a diskusia  

  11. Uznesenie a záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 

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

Spojenej školy Niţná. Prítomnosťou  8  členov RŠ, porada bola uznášania schopná. Na úvod 

všetkých srdečne privítala a predloţila program zasadnutia, ktorý bol prítomnými členmi 

jednohlasne schválený.  

 Čo do plnenia uznesenia 4/09 skonštatovala, ţe v bode ukladá, nebolo splnené 

zverejnenie informácií o RŠ na internetovej stránke školy. Túto úloha prechádza do ďalšieho 

obdobia. Ostatné odporúčané úlohy boli splnené, čiastočne splnené (oprava strechy na 

plavárni z vlastných zdrojov a svojpomocne) prípadne sa priebeţne plnia. 

    .    

K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti Rady školy Spojenej školy v Nižnej za rok 2009  

 Predsedníčka RŠ prečítala prítomným správu o činnosti RŠ Spojenej školy, Niţná za 

kalendárny rok 2009.  

 V skratke len pár informácií.  

Boli zvolení noví zástupcovia z radov rodičov (p. Seinhubel J., p.Čičmanová  I.), menili sa aj 

zástupcovia z VÚC (na zasadnutia RŠ však prišla len pani Skácelová), boli schválené nové 

učebné a študijné odbory, činnosť školy a jej hospodárenie boli pravidelne prejednávané na 

zasadnutiach RŠ. Podrobná správa bude priloţená k zápisnici.  

 

K bodu 3 - Štatút Rady školy a Plán práce Rady školy na rok 2010  

 Bc. Garbiarová informovala prítomných o zmenách v ŠRŠ. Najvýraznejšou je zmena 

vo voľbách zástupcov z radov študentov. Voľby budú prebiehať uţ len spomedzi členov 

Ţiackej školskej rady. P. Vilček poslal predsedníčke aj návrh nového štatútu, v ktorom sa 

mení a dopĺňa bod 7 a 8 v článku 12. (týka sa okrem iného zápisnice zo zasadnutia RŠ), čo 

však tunajšou RŠ SŠ v Niţnej nebolo prijaté. Štatút bol po doplnení niektorých bodov 

jednohlasne prijatý.     
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 Pred prvým zasadnutím RŠ zaslala predsedníčka všetkým členom plán práce na 

kalendárny rok 2010. V tejto podobe bol aj na zasadnutí jednohlasne prijatý.  

 

K bodu 4 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2009/2010 

a plnenie plánu  práce školy  

 RNDr. Adámusová, zástupca riaditeľa školy, informovala prítomných o V/V 

výsledkoch za l. polrok šk. rok 2009/2010. Krátka správa bude priloţená ku zápisnici.  

Vyberáme:  

V prvom polroku sa zvýšil počet vyznamenaných a ţiakov s prospel veľmi dobre, naopak, 

zníţil sa počet neprospievajúcich a neklasifikovaných študentov.  Čo sa týka správania, zvýšil 

sa počet zníţených známok na druhý stupeň a zníţené známky na tretí a štvrtý stupeň výrazne 

klesli.  

 Výrazne sa zvýšil počet vyučujúcich vyuţívajúcich didaktickú techniku k výučbe 

svojich predmetov, čo sa týka ŠVP do konca júna 2010 budú skompletizované aj pre tretí 

ročník.  

 Uskutočnilo sa mnoţstvo súťaţí v rôznych oblastiach, kde naši ţiaci dosiahli 

vynikajúce výsledky (umenie, cudzie jazyky, šport, matematika, školský časopis Gaudeamus, 

ktorý vydávajú naši študenti bol prihlásený do celoslovenskej súťaţe ...).  

 Pripravujeme v máji vernisáţ prác ţiakov a dve celoslovenské súťaţe v rámci SUŠ.  

 Plán práce školy sa doposiaľ plní.  

 

K bodu 5 - Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku 

2009/2010  s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy  

 Ing. Smolár informoval prítomných o zlepšení finančnej situácie  školy vďaka 

dotáciám podľa zaradení normatívov na ţiaka (máme viac ţiakov a nákladné študijné 

a učebné odbory). Zlepšilo sa aj financovanie internátu a školskej jedálne, ktorá dostáva 

rozpočet podľa počtu potenciálnych stravníkov. Počas letných prázdnin sa čiastočne 

zrekonštruovala strecha na plavárni, kompletne prerobili sociálne zariadenia a sprchy na 

plavárni, ako aj sušiče vlasov.  

 Robia sa opatrenia na šetrenie energií a tepla (postupne sa začali vymieňať okná na 

objekte školy), vyuţívajú nebytové priestory školy na prenajímanie (stredisko záujmovej 

činnosti). Do odborných učební sa zaviedol nový hardvér a softvér. 

 Pripravuje sa rekonštrukcia dielní na odbornom výcviku, aby sa zvýšila odbornosť 

výučby a jej efektivita, ako aj rekonštrukcia telocvične školy z vlastných prostriedkov (v 

mesiaci máj).  

 Ing. Smolár nás ďalej informoval a snahe vytvoriť v škole Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy pre autoelektroniku, na základe vyjadrenia stavovských organizácií. 

SOP tento podnet schválila. Okrem to snahou vedenia je dostať našu školu na  post pilotnej 

školy. Zatiaľ sme v systéme škôl braný ako satelitná škola. 

 

K bodu 6 - Prejednanie prenájmu priestorov a činnosť občianskeho združenia 

 p. Paţítková (za Ing. Javorka) oboznámila prítomných o aktuálnej situácii v prenájme 

nebytových priestorov školy. Prenajímame jedno poschodie na internáte Stredisku záujmovej 

činnosti, v suteréne priestor pre bufet, tenisové kurty a dňa 19.2.2010 sa konalo výberové 

konanie na prenajímateľa bufetu na plavárni.  

 Čo sa týka Občianskeho zdruţenia, v prvom polroku boli zrealizované nákupy na 

poţiadanie členov valného zhromaţdenia, ktoré boli predtým schválené. V súčasnosti 

prebieha propagácia a oslovovanie potenciálnych prispievateľov na odovzdanie 2% z daní. Do 

konca marca 2010 prebehne valné zhromaţdenie.  
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K bodu 7 - Príprava projektov pre školský rok 2009/2010  

 Ing. Smolár pripomenul, ţe v súčasnosti prebieha projekt Automobilový priemysel 2 – 

manaţér automobilovej výroby, pre tento odbor bude v tomto roku vybudovaná kompletná 

špeciálna učebňa.  

 Ďalším je regionálny operačný program – vzdelávanie, kde v súčasnosti čakáme na 

výsledky. V prípade prijatia projektu dôjde k zvýšenému nákupu didaktickej techniky.  

 Škola je prihlásená aj do projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý 

organizuje OÚPSVa R, kde však momentálne chýbajú prostriedky a preto bude realizovaný 

v mesiacoch júl – december 2010.  

 

K bodu 8 - Správa o krúžkovej činnosti 

 Bc. Bedrichová informovala prítomných o zapojenosti ţiakov do záujmových útvarov 

ponúkaných pedagogickými pracovníkmi školy. Zazmluvnených je viac ako 90% ţiakov 

našej školy a pribliţne 30 externých záujemcov. Jednotlivé ZÚ boli rozdelené podľa oblasti 

záujmu na športové, umelecké, rekreačné, praktické a tvorivé, jazykové ... Finančné 

prostriedky budú podľa týchto oblastí rozdelené na nákup spotrebného materiálu, didaktickej 

techniky, náradia a náčinia.  

K bodu 9  - Podnety z radov zamestnancov  
- pracovníci apelovali na nebezpečenstvo úrazu ţiakov pri prechode cez cestu z autobusového 

nástupišťa, na ktorej nieje označenie pre chodcov – prerokovať so starostom obce a správou 

ciest 

K bodu 10  - Rôzne, Diskusia  

1. Po správe Ing. Smolára o havarijnom stave strechy na plavárni ponúkol Ing. Šaško 

pomoc pri vybavovaní potrebných náleţitostí. Trval na čo najrýchlejšom odoslaní posudku 

a ţiadosti na VÚC a kompetentným orgánom.  

2. Ing. Smolár poţiadal členov RŠ o vyjadrenie k návrhu na zaradenie nového 

študijného programu - reklamná tvorba - na SUŠ, ktorý experimentálne beţí na dvoch školách 

v rámci Slovenska. Argumentoval oţivením ponuky školy, aktuálnym materiálnym  

a odborným zabezpečením školy (škola je na odbor vo všetkých oblastiach pripravená), 

zniţovaním počtu záujemcov o študijný odbor URSD a naplnením povolených dvoch tried na 

SUŠ. RŠ návrh podporila.  

 3. p. Vojaček, zástupca obce, poďakoval vedeniu školy za dobrú spoluprácu 

a informoval o úspechoch, ktoré obec dosiahla v poslednom období. Podarilo sa dokončiť 

rekonštrukciu, zateplenie  výmenu okien na ZŠ, čiastočne cesta na Krivých honoch, 

rekonštrukcia chodníkov v dedine (naďalej pokračuje). Nepodarilo sa dohodnúť s cirkevnou 

obecnou radou na rekonštrukcii Domu smútku, naplánované financie budú presunuté inam. 

Plánujú chodníky a cesty na Malej Orave, po dokončení hotela Radar aj úpravu námestia.  

 

K bodu 11 Uznesenie, záver 

Uznesenie č. 1/10 : 
 Berie na vedomie: 

            a/ Vyhodnotenie činnosti Rady školy SŠ Niţná za rok 2009 

b/ Štatút Rady školy a Plán práce školy za rok 2010 

c/ Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2009/2010 a plnenie     

                plánu  práce školy 

       d/ Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku   

               2009/2010  s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy 

            e/ Informácie o prenájme priestorov a činnosť občianskeho zdruţenia 

            f/ Správu o príprave projektov pre školský rok 2009/2010 

            g/ Správu o krúţkovej činnosti   
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 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia RŠ 

            2/ Vyhodnotenie činnosti RŠ  SŠ v Niţnej za kalendárny rok 2009 

            3/ Štatút RŠ doplnený o dodatok č. 1 čl. 5 a čl. 7  

 4/ Návrh vedenia školy na nový študijný odbor – reklamná tvorba na SUŠ pre VÚC  

 

 Odporúča: 

1/ ŢŠR prizvať na svoje zasadnutia zástupcov rodičov a obecného zastupiteľstva 

 2/ Rodičovskej rade uskutočniť voľby do RŠ za p. Semana do 01.07.2010  

 3/ ŢŠR uskutočniť voľby do RŠ za A. Ľuptákovú do 01.07.2010 

 4/Prerokovať so starostom obce a správou ciest označenie prechodu cez cestu od     

         nástupišťa ku škole 

 

 Ukladá:     
  1. Zverejniť informácie o činnosti RŠ na internetovej stránke školy   

             T: apríl 2010  

       Z: Ing. Smolár    

  

2. Riaditeľovi školy vypracovať ţiadosť a predbeţnú kalkuláciu na opravu havarijného    

stavu strechy na plavárni 

 

       T: apríl 

       Z: Ing. Smolár 

           3. ŢŠR dať na informačný panel na Obecnom úrade informácie o činnosti ţiakov školy 

 

                                                                 T: apríl    

       Z: ţiacka školská rada  

 

 

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

Zasadnutie RŠ v Niţnej dňa  26. 02. 2009  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

Niţná 18. 03. 2010  

 

 

 

 

 

 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

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