
Z á p i s n i c a 

štvrtého zasadnutia Rady školy, Spojená škola Nižná  

 
Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 

Termín konania:   28. 09. 2010  

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 

 

Program:    

1.   Otvorenie – plnenie uznesenia – Dodatok ku štatútu Rady školy č.2 

2.   Výročná správa školy za rok 2009/2010 – Ing. Smolár Peter, riaditeľ školy  

3. Realizácia nového školského zákona a školských vzdelávacích programov – Ing. 

Kozáčiková V., zástupca pre odborné predmety 

4. Informácie o pedagogicko – organizačnom  a materiálnom zabezpečení V/V procesu 

v školskom roku 2010/2011 - Ing. Smolár Peter, riaditeľ školy 

5.  Informácie o zahájení šk. roku 2010/2011, vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre nový 

školský rok – Ing. Smolár Peter, riaditeľ školy 

6.  Správa o hospodárení školy pre šk. rok 2010/2011 a vykonávanie podnikateľskej činnosti 

školy – Ing. Javorek Roman, ekonomický zástupca školy 

7.   Činnosť plavárne – riaditeľ školy  

8.  Návrh plánu práce Rady školy na školský rok 2010/2011 – Bc. Garbiarová Mária, 

predseda RŠ 

9.    Činnosť ţiackej školskej rady – Ľ. Rončáková, zástupca ŢŠR 

10.  Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Niţná k SŠ – zástupca obce Niţná, 

p. Vojáček 

11.  Rôzne a diskusia  

12.  Uznesenie a záver  

 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia - Dodatok ku štatútu RŠ č. 2 

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 zároveň  predloţila program zasadnutia, ktorý  členovia schválili.  

 Následne prečítala prítomným Dodatok ku štatútu RŠ č. 2 a zároveň dala o jeho znení 

hlasovať. Dodatok bol počtom 8 hlasov schválený.  

 Ďalej nám predstavila nového zástupcu do RŠ spomedzi ţiakov školy, Ľubicu 

Rončákovú z triedy III.TS. A jej členstvo bolo jednohlasne schválené. 

 Pri kontrole uznesenia z predchádzajúcej schôdze RŠ skonštatovala, ţe body 

v odporúčaní boli z väčšej časti splnené. Ing. Smolár vysvetlil zastavenie dotácií na strechu 

plavárne a skonštatoval, ţe plán výkonov na budúci školský rok bol upravený podľa našich 

poţiadaviek rešpektujúc zamestnanosť absolventov v regióne. Kritériá na talentové prijímacie 

pohovory budú prerokované pred ich realizáciou.  

 V časti ukladá, zverejňovanie informácií na internetovej stránke školy pokračuje a 

bude doplnené po vytvorení nového programu, ŢŠR úloha o informáciách na Obecnom úrade 

bola presunutá na október 2010. 

     

K bodu 2 – Výročná správa školy za rok 2009/2010   

 Ing. Smolár Peter prečítal výročnú správu školy za rok 2009/2010, ktorá bude 

priloţená ku zápisnici zo zasadnutia RŠ. Z výročnej správy vyberáme:  

- v minulom školskom roku navštevovalo našu školu 761 denných a 24 externých 

študentov, ktorí boli rozdelení do 30 tried,  

 

 



- v minulom školskom roku prebehli burzy povolaní v okresoch Námestovo, Dolný 

Kubín a Tvrdošín, 

- bolo zrealizovaných mnoţstvo ekologických aktivít, za ktoré sme získali 

významné ocenenia, 

- v Oravsku bolo uverejnených 10 článkov o Spojenej škole v Niţnej, 

- na televíznej stanici TA3 bola odvysielaná relácia pod názvom Automobilový 

priemysel 2,  

- na Dňoch otvorených dverí sa zúčastnilo 13 ZŠ okresov Námestovo a  Tvrdošín, 

- nedostatky, ktoré boli zistené pri inšpekcii na ZS trojročných učebných odborov 

boli odstránené a tohtoročná následná kontrola bola úspešná,  

- školský časopis Gaudeámus získal 2. cenu v súťaţi Štúrovo pero vyhlásenú 

televíziou Markíza, 

- jednotlivé predmetové komisie, odborný výcvik a internát zrealizovali počas roka 

mnoţstvo záujmových útvarov a súťaţí, kde boli dosiahnuté vynikajúce výsledky, 

- v tomto školskom roku nám nevyšiel ani jeden projekt a to z objektívnych príčin... 

   

K bodu 3 – Realizácia nového školského zákona a školského vzdelávacieho programu 
 Ing. Kozáčiková nás informoval o dokončení, vytlačení a zviazaní 12-tich školských 

vzdelávacích programov pre tretie ročníky (u trojročných učebných odborov je to kompletné). 

V tomto školskom roku sa dokončia štvrté ročníky.  

 ŠVP boli v minulom školskom roku upravené v niektorých bodoch. Zmenil sa názov 

v odbore manaţér výroby a kontroly v automobilovom priemysle na manaţér 

v autoelektronike, v odbore URSD pribudol predmet umelecko priemyselný dizajn 

a u propagačnej grafiky bol vypustený predmet francúzska kultúra.  

 

K bodu 4 – Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno vzdelávacieho procesu v šk. roku 2010/2011 

 Ing. Smolár prítomných informoval o aktuálnom stave pripravenosti školy na nový 

školský rok:  

- v tomto školskom roku navštevuje našu školu 708 denných študentov, ktorí sú rozdelení do 

30 tried, 

- na teoretickom vyučovaní bol vymenovaný nový zástupca pre odborné predmety 

a organizačnú zloţku SOŠT, Ing. Kozáčiková (namiesto Ing. Horníka, ktorý je na PN) ,  

- bolo prijatých 5 nových učiteľov a 1 majster odborného výcviku,  

- v mesiacoch október, november a december budú doplnené odborné učebne a OV počítačmi, 

- bola vybudovaná nová silnoprúdová dielňa na OV,  

- materiálna vybavenosť dielní je tak dokončená na 50%,  

- bola dokončená rekonštrukcia telocvične (palubovka, maľovka, okná – presklenie, svetlá)  

- sčasti boli svojpomocne  rekonštruované umývadlá a sprchy v dievčenskej šatni, 

- na internáte boli vymenené rozvody v stúpačkách... 

 

K bodu 5 – Informácie o zahájení šk. roku 20010/2011 a vyjadrenie sa k hlavným 

úlohám školy pre nový školský rok - Ing. Smolár.  

 Ing. Smolár, riaditeľ školy, informoval prítomných o plánoch pre tento školský rok.  

 Prioritou vedenia SŠ bude dokončenie ŠVP pre štvrté ročníky a ich kompletizácia. 

Ďalšou z hlavných úloh školy bude je spracovanie podkladov pre nový študijný odbor na SUŠ 

pod názvom reklamná tvorba, ktorý momentálne končí ako experimentálny odbor a bude sa 

čakať na jeho vyhodnotenie. 

 Propagácia školy je ďalšou prioritou a vedenie školy sa ju snaţí riešiť cez aktualizáciu 

plagátov, web stránky školy, bilboardy, burzy povolaní, Dni otvorených dverí a samozrejme 

nové propagačné letáky. Neboli nám prijate dva projekty. Zapojili sme sa s ďalšími dvoma 

projektmi do Leonarda Da Vinci. 



 Plánujeme zrealizovať a zúčastniť sa čo najviac súťaţí nielen v rámci okresu a kraja, 

ale na národnej a medzinárodnej úrovni, aj podľa materiálno technických moţností školy.  

 Skvalitniť VVV proces novými metódami (fit back a metodické zdruţenie triednych 

učiteľov). 

 Vypracovať projekt na zníţenie spotreby energií o 5%.  

 Zvýšiť sociálny štandard študentov a zamestnancov školy a naďalej rozvíjať firemnú 

kultúru.  

 Plánom do budúcnosti Spojenej školy je aj vytvorenie Centra odborného vzdelávania a 

prípravy pre automobilový priemysel. Aj napriek schváleniu SOP bolo prejednávanie tejto 

otázky zastavené na VÚC. Tu Mgr. Vilček prítomným vysvetlil, prečo k tomu došlo. 

V súčasnosti pripravujú návrh postupu pri podávaní ţiadostí na vytvorenie týchto centier a to 

za rovnakých podmienok a kritérií. Kaţdá škola, ktorá bude mať o vytvorenie centra záujem 

bude podľa nich postupovať a vytvorí projekt, ktorý si pred komisiou obháji a následne 

prebehne výberové konanie. Teraz sa potýkajú s problémami najmä finančnými 

a normatívnymi.  

 

K bodu 6 – Správa o hospodárení školy za rok 2010, návrh na rok 2011 a vykonávanie 

podnikateľskej činnosti  

 Ekonomické a hospodárske výsledky v krátkosti vyhodnotila p. Paţítková.  Podľa 

materiálov, ktoré budú priloţené ku zápisnici, naša škola ku dňu 31.12.2009 vykazovala 

plusové výsledky. K 31.08.2010 sú jednotlivé subjekty v plusových číslach (internát, 

plaváreň, škola). Problémom je však stále školské jedáleň, kde si ŢSK neplní zákonom 

stanovené pohľadávky a tak je stratová (mala by byť dotovaná podľa počtu ţiakov, nie 

stravníkov). Jej fungovanie je preto záleţitosťou školy a jej podnikateľskej činnosti. 

Vlastnené ziskové zdroje boli vyuţite na modernizáciu školy a prostredia. 

 p. Paţítková Anna nás v krátkosti informovala o finančnom nastavení školy pre tento 

školský rok. Ako kaţdý rok aj v tomto ideme na normatív, čo presnejšie znamená 90% 

osobných a 80% prevádzkových nákladov, ktoré prislúchajú našej škole podľa normatívov na 

ţiaka a podľa počtu ţiakov.  

 Aj naďalej bude SŠ podnikať, čím si finančnú situáciu vylepší. Ide o prenájom 

priestorov internátu, telocvične, podnikanie z činnosti strediska výcvikového strediska 

plávania a školskej jedálne. 

 

K bodu 7 - Informácie o činnosti plavárne – Ing. Smolár Peter  

 Ing. Smolár skonštatoval, ţe situácia na plavárni je, čo do havarijného stavu strechy, 

stále aktuálna. Ak sa nepodarí vyriešiť financovanie na je úplnú rekonštrukciu, bude jej 

fungovanie v budúcich rokoch váţne ohrozené.  

 V tomto roku sa podarilo zazmluvniť 2555 ţiakov, čím je plaváreň najmä 

v dopoludňajších hodinách vyťaţená maximálne plaveckými výcvikmi základných 

a stredných škôl. Ak sa nestane nič nepredvídané, mala by fungovať aţ do konca decembra, 

v mesiacoch január a február bude len temperovaná, z hľadiska vysokých teplotných strát 

a opätovne by mala začať fungovať pre verejnosť koncom februára 2010.  

 

K bodu 8 – Návrh plánu práce RŠ pre školský rok 2010/2011  

 Bc. Garbiarová, predsedníčka RŠ, prečítala návrh plánu práce rady školy pre tento 

školský rok, ktorý bol po menších úpravách schválený všetkými 8 členmi RŠ. Bude pripojený 

k zápisnici. 

 

K bodu 9 - Činnosti študentského parlamentu – zástupca žiakov  

 Ľ. Rončáková, členka RŠ a zároveň ţiackej školskej rady (ŢŠR) nás informovala 

o činnosti ŠP na SŠ v Niţnej.  



 V krátkosti nám predstavila plán činnosti pre tento školský rok 2010/2011. Presnejší 

plán bude v písomnej forme priloţený k tejto zápisnici. 

 

V mesiaci október zorganizujú Imatrikuláciu ţiakov 1. ročníkov s tradičným sprievodom cez 

obec Niţná, Vianočnú akadémiu, ktorá má uţ tradíciu a veľmi vysokú úroveň, Mikuláša, 

Valentínsku diskotéku, pomôţu s nástennými novinami pre jednotlivé predmetové komisie, 

prispievajú do školského časopisu, plánujú pripraviť aj informačnú tabuľu na obecnom úrade 

v Niţnej, budú sa spolupodieľať na organizovaní charitatívnych zbierok a na pravidelných 

zasadnutiach budú riešiť aktuálne študentské problémy, realizovať konkrétne a operatívne 

úlohy.  

  

K bodu 10 – Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná ku SŠ – Ing. 

Vojáček, zástupca obce 

 Ing. Vojáček zhodnotil spoluprácu obce a SŠ na veľmi vysokej úrovni. Zároveň sa 

poďakoval aj za svoju osobu, keďţe jeho pôsobenie v RŠ končí vzhľadom k tomu, ţe uţ 

v najbliţších komunálnych voľbách nekandiduje za poslanca.  

 Okrem toho spomenul pripravované úlohy, ktoré obecné zastupiteľstvo v najbliţšej 

dobe čakajú a ktoré budú zrealizované aj napriek dopadom hospodárskej krízy na rozpočet 

obce (rekonštrukcia lavičky na Malú Oravu, hotel Radar, dokončenie základnej a MŠ, obecná 

trţnica...).  

 Bc. Garbiarová taktieţ poďakovala Ing. Vojáčkovi za dlhoročnú a vzornú činnosť 

v RŠ a vyjadrila nádej, ţe ho nahradí rovnako zanietený nástupca. 

   

 

K bodu 11 - Rôzne, Diskusia  

 Mgr. Lešňovská vysvetlila dôvod, prečo nebola na vedenie obce podaná ţiadosť 

o zapoţičanie futbalového štadióna pre zorganizovanie OK vo veľkom futbale ţiakov SŠ, tak 

ako bolo dohodnuté na poslednom zasadnutí RŠ. Keďţe MŠ posunulo na mnohých súťaţiach 

vekovú hranicu pre stredné školy na ţiakov narodených 1.1.1994 a mladších (čo sú len ţiaci 

prvého, príp. polovica ţiakov druhých ročníkov), nebudeme schopní v jesenných mesiacoch 

postaviť druţstvo a tak sa OK nezúčastníme a nebudeme ho ani organizovať. Ing. Vilček 

doporučil informovať sa u p. Berešíka ohľadne spomenutých vekových kategórií, keďţe ide 

evidentne o nesprávne rozhodnutie. 

 p. Steinhubel sa informoval, prečo na OV nie sú súčiastky zaradené podľa parametrov 

a náročnosti a navrhoval by ich kategorizáciu. Taktieţ navrhuje kúpiť drahší riadiaci procesor, 

ktorý by slúţil len na praktickú ukáţku a ostatné by boli prezentované len prostredníctvom  

katalógu, čo by bolo aj úspornejšie. Bc. Garbiarová vysvetlila, ţe na mnohých dielňach 

kategorizácia zavedená je a ak sa jedná o šetrenie súčiastok, treba pristúpiť k iným 

opatreniam, keďţe ţiaci by sa mali s jednotlivými súčiastkami oboznámiť prakticky. 

 Bc. Garbiarová sa informovala u riaditeľa školy, prečo na OV chýba mnoţstvo 

potrebných súčiastok pre výučbu, najmä tranzistory a integrované obvody ako IO 7400, NE 

555, KF 508, BC 546 atď. Ing. Smolár jej oponoval, ţe v skladoch sú obrovské zásoby 

súčiastok, ktoré sa nepouţívajú a ak sú poţiadavky zo strany majstrov OV, treba na začiatku 

školského roku stanoviť potrebný počet, sortiment a dať si poţiadavku.  

 

K bodu 12 - Uznesenie, záver 

Uznesenie č. 4/9 
 Berie na vedomie: 

a) Výročnú správu školy za rok 2009/2010. 

b) Znenie dodatku k štatútu RŠ č.2 

c)   Informácie o realizácii nového školského zákona a školského vzdelávacieho   

programu. 



d)   Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu   

pre šk. roku 2010/2011.  

e)   Informácie o zahájení nového školského roku 2010/2011 a vyjadrenie sa k hlavným 

úlohám školy.   

f)   Správu o hospodárení k 30.08.2010 a vykonávanie podnikateľskej činnosti.  

g)   Správu o činnosti a plán práce  ŢŠR.  

h)   Informácie o činnosti výcvikového strediska plávania.  

i)    Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Niţná k SŠ.  

j)    Návrh plánu práce RŠ na školský rok 2010/2011 

 

 Schvaľuje: 

1/ Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov.   

2/ Dodatok ku štatútu RŠ č.2. 

3/ Nového člena za ŢŠR do RŠ. 

4/ Výročnú správu školy za rok 2010/2011.  

5/ Návrh plánu zasadnutí RŠ s pozmeňujúcimi návrhmi pre rok 2011. 

„za“8    „proti“ 0    „zdrţal sa“   0    hlasovania. 

 

 Odporúča:  

1/  Zástupcom obce delegovať po voľbách čestného člena do RŠ za obecné zastupiteľstvo. 

2/  ŢŠR prizvať na svoje zasadnutia rodičov, príp. zástupcov obecného zastupiteľstva.  

3/ Vedeniu školy prehodnotiť kritériá na talentové skúšky pre študijný odbor propagačná      

grafika pred prijímacími pohovormi.  

4/ Dohodnúť stretnutie riaditeľa SŠ Niţná s predsedom VÚC prostredníctvom p. 

Mikulovej v otázkach plavárne. 

5/  RŠ opätovné schválenie a vyjadrenie k novému študijnému odboru reklamná tvorba 

v marci 2011.  

 

 Ukladá:     
1/ ŢŠR zverejniť informácie o jej činnosti na paneli na obecnom úrade.   

             T: október  2010 

       Z: členovia ŢŠR 

    2/ Zverejňovať informácie o činnosti RŠ na internetovej stránke školy.  

        T:  priebeţne 

        Z:  Bc. Garbiarová 

 

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

Zasadnutie RŠ v Niţnej dňa  218 09. 2010 ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

 

 

Niţná 28. 09. 2010  

 

 

 

 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

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


