
Z á p i s n i c a 
tretieho zasadnutia Rady školy Spojená škola Nižná, v roku 2010 

Miesto konania:    klubovňa Spojenej školy 

Termín konania:   29. 06. 2010  

Prítomní :   Podľa  priloţenej prezenčnej listiny  

 

Program: 

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Doplňujúca informácia o druhom kole prijímacích skúšok, počte prijatých ţiakov 

a otváraných odboroch pre šk. rok 2010/2011 – riaditeľ SŠ 

3. Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za šk rok 2009/2010 a plnenie plánu práce – 

zástupca školy, RNDr. Adámusová, riaditeľ SŠ 

4. Prejednanie a schválenie školských vzdelávacích programov (novo vytvorených) – Ing. 

Horník, Bc. Habovštiak a p. Capuliak 

5. Správa o výsledkoch hospodárenia školy – tech. ekonom. zástupca 

6. Informácie o činnosti študentského parlamentu – zástupca ţiakov  

7. Zhodnotenie krúţkovej činnosti – Bc. Bedrichová  

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

9. Podnety z radov zamestnancov – predseda a ostatní členovia Rady školy 

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   7  členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  

úvod všetkých srdečne privítala a zároveň sa poďakovala doterajšiemu členovi RŠ za 

radičov, p. Semanovi, za jeho doterajšiu činnosť. Zároveň privítala nového zástupca 

a člena do RŠ z radov rodičov, p. Dulku. Taktieţ predstavila nového zástupcu spomedzi 

ţiakov zo ŢŠR, Steinhubela Kristiána. 

Ospravedlnení: Ing. Skácelová Miriam, Mgr. Vilček , Ing. Šaško Ivan a Ing. Višňovský 

Jozef. 

      Predloţila program zasadnutia, ktorý bol počtom 7 platných hlasov schválený bez 

pozmeňujúcich bodov. Následne pristúpila ku kontrole plnenia uznesenia prijatého na 

predchádzajúcej porade a to nasledovne:  

1. V časti odporúča: úlohy č. 1, 4, 5 naďalej trvajú a budú prehodnocované priebeţne. 

O úlohe č. 2 nás informoval p. Vojáček, ktorý problematiku prechodu pre chodcov pri 

autobusovom nástupišti (na Závodnej ulici) prerokoval na zasadnutí obce a bola 

sľúbená jeho realizácia do septembra 2010.  

Ing. Smolár informoval prítomných o plnení úlohy č. 3, ktorá bola promptne 

zrealizovaná hneď po predchádzajúcom zasadnutí RŠ. Predseda VÚC uţ konal 

v otázke pridelenia finančných prostriedkov na MŠ. Bola podaná ţiadosť, na základe 

ktorej kompetentní, po uvoľnení prostriedkov, pošlú projektovú skupinu. Nateraz nám 

ostáva len čakať.  

2. V časti ukladá, predsedníčka RŠ skonštatovala, ţe úlohy boli splnené, posledná 

naďalej trvá a jej splnenie bolo preloţené na september 2010.  

 .    

K bodu 2  

Doplňujúca informácia o druhom kole prijímacích pohovoroch  

 Ing. Smolár oboznámil prítomných, ţe v druhom kole prijímacieho konania sme prijali 

ešte troch ţiakov na študijné odbory mechanik elektrotechnik 2, propagačná grafika 1. Odišiel 

nám však jeden stolár čo dokazuje, ţe naplniť trojročné učebné odbory je v súčasnosti veľký 



problém. V budúcnosti bude preto potrebné, aj v spolupráci s VÚC, prehodnotiť systém 

prijímacieho konania a plán výkonov v týchto triedach (najmä učebný odbor manaţér 

financií). Okrem toho zamerať sa na aktívny nábor na odbor stolár. 

 

K bodu 3  

Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za šk rok 2009/2010 a plnenie plánu práce  

 RNDr. Adámusová skonštatovala, ţe výchovno-vzdelávacie výsledky sa oproti 

minulému školskému rok 2008/2009 zlepšili. Pri zvýšenom počte ţiakov na škole sa zvýšil 

počet vyznamenaných na 59, prospelo veľmi dobre 111 ţiakov, zníţil sa počet 

neprospievajúcich na 30, z viac ako dvoch predmetov neprospievajú 5 ţiaci. Výraznejšie sa 

zredukoval počet zníţených známok zo správania na 2. a 3. stupeň, naopak, zvýšil sa počet 

zníţených známok na 4. stupeň s podmienečným vylúčením na 23. Všetci vyučujúci 

momentálne pracujú na analýzach a opatreniach na zlepšenie. 

 Ing. Smolár doplnil, ţe podľa novej smernice, pri všetkých pokarhaniach a pochvalách 

riaditeľom školy, ako aj zníţených známkach na 4. stupeň, musí vydávať rozhodnutia a tie 

následne posielať zákonným zástupcom ţiakov.  

 RNDr. Adámusová ďalej spomenula mnoţstvo súťaţí, ktorými sa naša škola v tomto 

roku zvýraznila a v ktorých sme dosiahli výborné výsledky. V celoslovenských súťaţiach, 

ktoré organizuje naša škola (Metamorfózy dreva a Kreativita mladých grafikov) sme získali 

21 ocenení. Okrem toho ţiaci zo SUŠ nás reprezentovali na ďalších v rámci Slovenska, kde 

obsadili popredné miesta (Malé grafické formy – cena detskej poroty, ...).  

Ţiaci obidvoch organizačných zloţiek sa zapojili aj do SOČ, kde sme dosiahli výborné 

výsledky, matematických súťaţí (MAKS – 1. a 2. miesto na Slovensku, Klokan...), 

environmentálne súťaţe a aktivity, športové súťaţe (bedminton a atletika – účasť na 

Slovensku), ohodnotenie školského časopisu cenou televízie Markíza, Spriatelené kraje 

v zjednotenej Európe (ţiak obsadil 1.miesto a vyhral zájazd), mnoţstvo recitačných a 

biblických súťaţí ... Všetci ţiaci, ktorí dosiahli tieto významné úspechy a výrazne prispeli 

k propagácii školy, budú na konci šk. roku ohodnotení vecnými a finančnými cenami.  

 Ing. Smolár prítomných oboznámil aj s plnením plánu práce školy podľa jeho ôsmych 

hlavných bodov. Väčšina z nich je splnená, niektoré sa stále plnia, keďţe pri nich sa nedá 

stanoviť termín (napr. budovanie firemnej kultúry..), niektoré sú tesne pred dokončením. 

Bliţšie nás oboznámil s budovaním pridelených priestorov a objektov školy od júla 2009 do 

júla 2010: rekonštrukcia vchodu do školy, logo a názov školy na budove školy, poloţenie 

dlaţby na vrchnej chodbe a maľovanie, podlaha v učebni č. 2, výmena okien na dolnom 

poschodí, namontovanie ţalúzií v niektorých učebniach a kabinetoch, drevená výstelka stropu 

na plavárni, rekonštrukcia spŕch a sušičov na plavárni, rekonštrukcia palubovky maľovanie 

v telocvični, nákup didaktickej techniky, rozvody na dielni, výsadba okresných drevín pre 

internátom...  

 Naďalej sa snaţíme o zaradenie medzi vzdelávacie centrá – Centrum odborného 

vzdelávania pre autoelektroniku. Slovenská priemyselná komora toto uţ schválila, teraz 

čakáme na schválenie zriaďovateľa. 

 Podarilo sa nám revitalizovať študijné odbory na SUŠ a stabilizovať SOŠT.  

 Podľa slov riaditeľa školy, menšie neúspechy evidujeme len v oblasti realizácie 

projektov, ktorými sme chceli ušetriť energie. Tie nám však neprešli (výmena okien – 

výpadok financií, vybudovať elektráreň - neprešiel projekt). 

 

K bodu 4  

Prejednanie a schválenie školských vzdelávacích programov 

 Ing. Horník skonštatoval, ţe v súčasnosti sú uţ tesne pred dokončením štátne 

vzdelávacie programy pre 3. ročníky a trojročné učebné odbory. Spolu bolo vypracovaných 

kompletne 12 ŠVP pre SOŠT a SUŠ.  



Na SUŠ máme dva študijné odbory, kde sa menili ŠVP aj obsahovo. Na propagačnej 

grafike sa napríklad rušila francúzska kultúra a jazyk, naopak pribudla matematika a vo 4. 

ročníku cudzí jazyk. URSD si vyţadoval pridať viac počítačov a navrhovanie, čím sa do 

určitej miery zmenili aj osnovy. Pribudol aj nový predmet a to umelecko - priemyselný dizajn. 

Všetky ŠVP budú 30.08.2010 vytlačené a od 01.09.2010 sa budú aj naplno vyuţívať.  

Bc. Bielončík, vrchný majster na OV, taktieţ skonštatoval, ţe ŠVP sú pripravené na 

vyuţívanie od budúceho školského roku. Aj tu bolo potrebné urobiť niekoľko zmien, keďţe je 

menšia dotácia hodín na OV a pritom chceme splniť limit minimálne 1200 hod. počas štúdia, 

aby bolo moţné vydať ţiakom výučný list.  

p. Kapjorová, vychovávateľka na internáte, oboznámila prítomných so systémom a 

 plnením ročného plánu, kde pristúpili k netradičnému spôsobu, pri ktorom si kaţdý ţiak na 

začiatku školského roku vyberie, čomu sa bude venovať a to aj zrealizuje. Zároveň 

pripomenula, ţe väčšina ţiakov, ktorí na škole dosahujú dobré študijné výsledky, býva práve 

na školskom internáte.  

Starajú sa o nich traja vychovávatelia (z toho  je zároveň jeden vedúci) a ubytovaní sú 

tu aj ţiaci z gymnázia. Dokončili projekt: revitalizácia a modernizácia ŠI, fungovalo tu šesť 

záujmových útvarov, zo vzdelávacích poukazov boli zakúpené diaprojektor, notebook, 

multifunkčná tlačiareň, fotoaparát a kamera. Stále sa podieľajú na zveľaďovaní im 

pridelených priestorov, pomáhajú s výzdobou pri celoškolských akciách a sami si vyrábajú aj 

dekoratívne výrobky. Plánujú púšťať, kamerou zachytené, aktivity vo vestibule školy. 

 

K bodu 5  

Správa o výsledkoch hospodárenia školy 

 Ing. Javorek prítomným opakovane vysvetlil situáciu vo financovaní školy, kde 

stredné školy dostávajú finančný rozpočet na počet ţiakov a podľa normatív na ţiaka (závisí 

od náročnosti nákladov na vyštudovanie jedného ţiaka v konkrétnom odbore). K dnešnému 

dňu je stav hospodárenia na našej škole pozitívny, zatiaľ sme, podľa jeho slov, v pluse a to aj 

napriek tomu, ţe zriaďovateľ nám opätovne berie 20% prevádzkových nákladov a 10% 

osobných nákladov. Zdôvodňujú to príspevkom na fungovanie plavárne. Podľa slov 

ekonomického zástupcu, najviac financií sa minie na energie, preto sa vedenie školy snaţí 

zrealizovať projekt na priame meranie spotreby vody a elektrickej enrgie.  

 

K bodu 6  

Informácie o činnosti študentského parlamentu  

 Nový zástupca za ţiakov školy, Kristián Steinhubel, oboznámil prítomných 

s aktivitami a prácou ŢŠR v tomto školskom roku. Organizovali Imatrikuláciu pre ţiakov 1. 

ročníkov, Valentínsku zábavu, Vianočnú akadémiu (druhý ročník veľmi úspešný), rozhlasové 

relácie (Deň boja proti AIDS, Deň na ochranu počatého dieťaťa...), spolupracujú pri tvorbe 

školského časopisu, spolupodieľali sa na výzdobe chodieb školy nástennými novinami, 

zorganizovali charitatívne zbierky, výlet do Roháčov, zúčastnili sa školenia členov ŢŠR 

oravského regiónu... 

 Budúcoročný plán práce zverejnia aj na zasadnutí RŠ a pripravujú informácie na panel 

obecného úradu v Niţnej. Plánujú svoje aktivity zaznamenávať aj kamerou a následne 

informovať na televíznej obrazovke vo vestibule školy. 

                

K bodu 7  

Zhodnotenie krúžkovej činnosti  
 p. Paţítková informovala prítomných o skutočnosti, ţe v tomto školskom roku bolo na 

našej škole odovzdaných 761 platných vzdelávacích poukazov (z toho 51 externých). 

Pracovalo 49 záujmových útvarov (6 na internáte, 17 na odbornom výcviku, 2 na SUŠ, 22 na 

teoretickom vyučovaní a 2 viedli ostatní zamestnanci školy). Vďaka financiám takto 



získaným boli dovybavené všetky úseky na našej škole didaktikou, technikou, športovým 

náradím a náčiním. 

 

K bodu 8  

Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ Nižná 

 Zástupca obecného zastupiteľstva p. Vojáček, mierne sklamaný, oznámil prítomným, 

ţe hospodárenie obce Niţná skončilo zatiaľ s prebytkom, na druhej strane od začiatku roku im 

pridelili len 25% financií, ktoré im prináleţia. Vďaka tomu museli niektoré väčšie investície 

prehodnotiť, výstavby pozastaviť a pripraviť sa na to, ţe obec pôjde na rozpočtové 

provizórium. Ide o následok niţších príjmov z podielových daní a hospodárskej krízy.  

 Nechcú však ohroziť aktivity a tradičné slávnosti, na ktoré si uţ obyvatelia obce zvykli 

(Niţniansky kotlík, Pltnícke dni...), a ani mzdy zamestnancov obecného úradu, škôl pod 

správou obce, taktieţ odvoz smetí a iné nevyhnutné činnosti. 

 

K bodu 9 -10 Rôzne, diskusia    

K bodu 11 Uznesenie , záver 

Uznesenie č. 3/6 : 
 Berie na vedomie: 

            a/ Doplňujúce informácie o druhom kole prijímacích skúšok 

b/ Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za šk rok 2009/2010 a plnenie plánu práce 

c/ Prejednanie a schválenie školských vzdelávacích programov (novo vytvorených) 

d/ Správu o výsledkoch hospodárenia školy 

            e/ Informácie o činnosti Ţiackej školskej rady 

            f/ Zhodnotenie krúţkovej činnosti 

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

 Schvaľuje: 

            1/Program zasadnutia  7 členmi bez pozmeňujúcich bodov 

 Odporúča: 

1/ ŢŠR pripraviť plán práce na školský rok 2010/2011 a informovať o ňom na 

najbliţšom zasadnutí RŠ, ako aj zahrnúť ho do propagácie školy. 

 2/ Vedeniu školy prehodnotiť kritériá na talentové skúšky pre študijný odbor 

propagačná grafika (napr. zavedením vernostného bonusu...).  

3/ Mgr. Lešňovskej  pripraviť predbeţnú ţiadosť pre p. Vojáčka na zapoţičanie 

futbalového štadióna na jeseň 2010 za účelom organizácie okresného kola vo futbale 

ţiakov stredných škôl. 

 Ukladá:     

  1. ŢŠR informovať o svojej činnosti na informačnom paneli na obecnom úrade 

v Niţnej.  

             T: september 

       Z: členovia ŢŠ 

 

Uznesenie bolo schválené počtom  / 7 /  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............................... 

    

 

 


