
Z á p i s n i c a 

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

 

Miesto konania:    klubovňa Spojenej školy 

Termín konania:   20. 05. 2010  

Prítomní:               podľa  prezenčnej listiny  

Ospravedlnení:     Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško, Andrea Ľuptáková 

Program :   

1.  Otvorenie – plnenie uznesenia 

 2. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých ţiakoch  

a otváraných odboroch pre šk. rok 2010/2011 - zástupkyňa školy, 

RNDr.Adámusová  

3. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných 

skúšok trojročných učebných odborov – zástupcovia školy, Ing. Horník, 

Bc.Habovštiak 

4. Plán výkonov na školský rok 2011/2012 a koncepčný zámer rozvoja školy – 

riaditeľ školy, Ing. Smolár 

5.  Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov - 

riaditeľ školy, Ing. Smolár 

6. Príprava kooptácie členov z Rodičovskej rady a Ţiackej školskej rady – 

zástupcovia rodičov a študentov 

      7.   Rôzne, Diskusia 

      8.   Uznesenie, Záver  

 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 

Zasadnutie  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 počtom 8 členov 

jednohlasne schválený.  

 Čo sa týka plnenia uznesenia, v časti odporúča, úlohy č 1., 3. a 4. trvajú, v časti 

ukladá bola čiastočne splnená úloha č.2. Ostatné dve naďalej trvajú a boli presunuté do 

uznesenia z dnešného zasadnutia.  

       

K bodu 2 – Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakoch 

a otváraných odboroch pre šk. rok 2010/2011  

 RNDr. Adámusová oboznámila prítomných s priebehom prijímacích pohovorov 

a počte prijatých ţiakov.  

 Talentových skúšok pre SUŠ sa zúčastnilo spolu 58 ţiakov, na študijné odbory 

propagačná grafika a umelecko remeselné spracúvanie dreva. Na propagačnú grafiku sa 

nakoniec zapísalo 22 ţiakov a URSD 12 ţiakov.  

 Na študijné odbory SOŠT bolo prihlásených 300 ţiakov a zapísalo sa: mechanik 

elektrotechnik (autoelektronika) – 30 ţiakov, (osobné počítače) – 37 ţiakov, (energetika) – 18 

ţiakov, (manaţér automobilovej výroby) – 28 ţiakov.   

 Učebné odbory boli naplnené nasledovne: technicko administratívny pracovník – 12 

ţiakov, elektromechanik – 9 ţiakov a stolár – 10 ţiakov. Veľkým problémom posledných 

rokov je naplniť trojročné odbory. V tomto roku by sa nám podarilo naplniť odbor TAP, 

avšak tieto učebné odbory boli plošne limitované (v našom prípade max. 12 ţiakov).  

 V snahe doplniť voľné miesta, bude vyhlásené 2. kolo prijímacích pohovorov.  

 

 



K bodu 3 – Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 

a záverečných skúšok trojročných učebných odborov.  

 Ing. Horník nás informoval o príprave maturitných skúšok denného a nadstavbového 

štúdia. V tomto školskom roku máme 152 maturantov (z toho 12 nebolo pripustených k MS 

a 2 neurobili praktickú časť odbornej zloţky). Celkovo bude teda v prvom termíne maturovať 

138 ţiakov. Spomenutých 14 ţiakov bude môcť vykonať MS v náhradnom termíne.  

 Maturitné skúšky budú prebiehať na našej škole v termíne od 24.05. do 28.05.2010. 

V tomto šk. roku sa maturitnej skúšky z matematiky ţiaci nezúčastnia (pôvodne bolo 

prihlásených 28 ţiakov).  

 Praktická časť odbornej zloţky prebehla na veľmi vysokej úrovni. Po prvý krát 

prebehla obhajoba niektorých prác priamo v servisoch, kde maturanti pracovali na 

diagnostických prístrojoch. Aj podľa tvrdenia riaditeľa školy má obhajoba a prezentácia 

maturitných prác stúpajúcu tendenciu a v súčasnosti  v mnohých prípadoch vysokú úroveň. 

 Záverečné skúšky trojročných učebných odborov prebehnú v termínoch: praktická 

časť od 16.06. – 18.06.2010 a ústna časť od 21.06. – 23.06.2010. Zúčastnia sa ich ţiaci piatich 

tried.  

 Ing. Smolár pripomenul, ţe v budúcnosti, podľa zákona č.184, sa ZS zúčastní aj stály 

člen Republikovej komory zamestnávateľov a tieto budú prebiehať priamo v servisoch, kde 

konkrétny podnikateľ sa bude podieľať na hodnotení, pripraví a poskytne prostredie 

a prostriedky. 

 

K bodu 4 – Plán výkonov na školský rok 2011/2012 a koncepčný zámer rozvoja školy  

 Ing. Smolár predniesol prítomným návrh plánu výkonov pre školský rok 2011/2012. 

Na SUŠ plánujeme otvoriť dve triedy a to propagačnú grafiku (27 ţiakov) a umelecko 

remeselné spracúvanie dreva – priemyselný dizajn (24 ţiakov).  

 Na SOŠT v odbore mechanik elektrotechnik 90 ţiakov, manaţér výroby a kvality 

v automobilovom priemysle 30 ţiakov, trojročné učebné odbory TAP 24 ţiakov, 

elektromechanik 20 a stolár 10 ţiakov. 

 

K bodu 5 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov  

 Línia študijných a učebných odborov, podľa Ing. Smolára, je nastavená na našej škole 

na dva roky dopredu. V odbore manaţér automobilovej výroby sme zapojený do 

celoslovenského projektu. Vo všetkých odboroch mechanik elektrotechnik bude potrebné 

dovybaviť odborné dielne  aplikačnou a výpočtovou technikou. Pre odbor stolár zase strojmi 

na nábytkársku výrobu. V odbore TAP (manaţment financií), pripravujeme program 

bankovníctvo, kde pôjde o prednášky o finančnom systéme.  

 Uţ skôr prejednávaný a pripravovaný  študijný odbor na SUŠ – reklamná tvorba – 

pripadá do úvahy najskôr za dva roky, keďţe v súčasnosti experiment s odborom končí, 

a bude musieť dôjsť k jeho vyhodnoteniu. Aţ potom bude zaradený do siete študijných 

odborov.  

 

K bodu 6 – Príprava kooptácie členov z Rodičovskej rady a Žiackej školskej rady.  

 p. Seman, zástupca RR informoval prítomných, ţe na 3. zasadnutí RŠ v júli 2010, 

bude predstavený nový zástupca spomedzi rodičov. Voľby prebehli na ZRPŠ v apríli 2010.  

 Keďţe sa zasadnutia nezúčastnil zástupca ŢŠR, prítomní neboli oboznámení so 

skutočnosťou, či voľby zástupcov do RŠ prebehli a kto je novým členom spomedzi ţiakov 

školy. Úloha preto trvá do 02.07.2010.  

 

 

 



K bodu 7 - Rôzne, diskusia  

1. Ing. Smolár vysvetlil prítomným, prečo v tomto roku, napriek veľkému záujmu (42 

prihlášok) prijímame na odbor manaţment financií len 12 ţiakov. Zároveň 

poţiadal o vysvetlenie Mgr. Vilčeka z VÚC, prečo nieje moţné navýšiť počet 

ţiakov v tejto triede, keďţe máme pomerne veľa záujemcov z radov 

integrovaných, ktorým sme vytvorili veľmi dobré podmienky na štúdium a nemajú 

moţnosť plnohodnotne študovať v iných učebných a študijných odboroch. Oproti 

iným školám sme diskriminovaný aj v počte ţiakov na triedu (24), kým na iných 

školách je počet na triedu 30 ţiakov. Ing. Vilček vysvetlil, ţe obmedzenie 

v odboroch pod číslom 64 bolo plošné pre všetky školy na Slovensku, podľa 

doporučení úradov práce, čím sa zníţil počet prijatých o polovicu. Nie je však 

vylúčené poţiadať o zvýšenie výkonov pre odbor manaţment financií a stolár 

v budúcich školských rokoch. 

2. Ing. Smolár sa informoval u zástupcov VÚC o moţnosti intervenovať aj z ich 

pozície na MŠ v otázke dotácií na rekonštrukciu strechy plavárne, ktorá je 

v súčasnosti v havarijnom stave len po operatívnej svojpomocnej rekonštrukcii. 

Ing. Vilček nám odporučil opakovane sa informovať na MŠ, čo sa vo veci ďalej 

deje. Zároveň vysvetlil, ţe pomoc od VÚC, čo sa týka financií je nereálna, keďţe 

sú uţ všetky investičné fondy vyčerpané.  

3. Ing. Smolár sa taktieţ informoval, či je moţné a v akej miere ovplyvniť otvorenie 

niektorých sporných zákonov, ako sú zákon č. 245 (o prijímacích pohovoroch), 

kdeby bolo potrebné prediskutovať podávanie dvoch prihlášok na stredné školy, čo 

je veľkým administratívnym  a aj existenčným problémom na školách. Ing. Vilček 

reagoval tým, ţe plánujú otvoriť zákon 596. Nebráni sa však ani tomuto návrhu, 

keďţe je informovaný o problémoch, ktoré so sebou prijímacie konanie v tejto 

podobe prináša. 

4. Bc. Garbiarová oslovila zástupcu obce Niţná, p. Vojáčka, v otázke uţ skôr 

spomenutého prechodu pre chodcov pri garáţach, smerom ku škole. Ide o dosť 

problematické miesto, kade prechádzajú ţiaci z autobusového nástupišťa do časti 

Stará kolónia. P. Vojáček prisľúbil prerokovanie na obecnom zastupiteľstve.  

5. p. Seman  sa pripomienku prechodu pre chodcov v Starej kolónií podporil, s 

ohľadom na bezpečnosť ţiakov, keďţe je učasníkom cestnej premávky a mnoho 

krát sa mu stalo, ţe ţiaci v rýchlosti stihnúť autobusové spoje sú nepozorní. 

       

K bodu 8 - Uznesenie, záver 

Uznesenie č. 2/10 : 
 Berie na vedomie: 

a/ Informácie  o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých ţiakoch         

a otváraných odboroch pre školský rok 2010/2011. 

b/ Informáciu o príprave maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 

a záverečných skúšok  trojročných učebných odborov.  

            c/   Plán výkonov na školský rok 2011/2012 a koncepčný zámer rozvoja školy. 

            d/   Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a zmenu učebných plánov. 

            e/   Informáciu o príprave kooptácie členov z Rodičovskej rady a Ţiackej školskej rady 

 

 Schvaľuje: 

            1/  Program 2. zasadnutia RŠ bez zmien 

            2/  Zmenu termínu 3. zasadnutia RŠ na 02.06.2010 

            3/  Plán výkonov na školský rok 2011/2012 

 



 

 

 Odporúča:  

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

2/  Prerokovať so starostom obce a správou ciest označenie prechodu pre chodcov cez 

cestu od autobusového nástupišťa (na Závodnej ulici).  

3/  Informovať sa o stave sľúbených finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy 

plavárne na MŠ – Ing. Smolár.  

4/  Riaditeľovi školy, informovať sa na úrade práce o reálnom stave zamestnanosti 

ţiakov z odboru TAP a TEP pre moţnú zmenu plánu výkonov, s prihliadnutím na 

integráciu ţiakov so špeciálnymi potrebami. 

5/ Zriaďovateľovi, na základe získaných informácií z úradov práce, prehodnotiť plán 

výkonov v trojročných učebných odboroch na školský rok 2011/2012.  

 

 

 Ukladá:     
  1.Pripraviť a previesť voľby do Rady školy  za ţiacku školskú radu.   

             T: jún 2010 

       Z: ŢŠR     

              2.Zverejniť informácie o činnosti RŠ na internetovej stránke školy. 

       T: do 02.07.2010 

       Z: Ing. Smolár Peter 

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

                                                                 T: jún 2010 

       Z: ŢŠR 

 

 

 

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

Zasadnutie RŠ v Niţnej dňa  20. 05. 2010 ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie 

 

 

 

 

 

 

Niţná 20. 05. 2010  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

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

 


