
Z á p i s n i c a 
prvého zasadnutia Rady školy Spojená škola v Nižnej 

 
Miesto konania:    klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   26. 02. 2009  
Prítomní: podľa  priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  
  1.  Otvorenie – plnenie uznesenia 
  2.  Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2008 – predseda   RŠ  
  3.  Štatút Rady školy a Plán práce školy za rok 2008 – predseda RŠ 
  4.  Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2008/2009 a plnenie plánu  
       práce školy – zástupca pre teoretické predmety RNDr. Adámusová     
  5.  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku 2008/2009  
      s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy – riaditeľ školy Ing. Smolár 
  6.  Činnosť občianskeho združenia – p. Furdeková  
  7.  Príprava projektov pre školský rok 2008/2009  
  8.  Správa o krúžkovej 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   
pri Spojenej škole Nižná. Prítomnosťou 7 členov RŠ bolo zasadnutie uznášania schopné. V 
úvode všetkých srdečne privítala. Následne oboznámila prítomných s odvolaním členov 
delegovaných  ŽSK Žilina a s novou delegátkou: Ing. Jozef Višňovský, Ing. Miriam 
Skácelová, Ing. Ivan Šaško, PaedDr Romana Bienika. Zároveň všetkých pre ich neúčasť 
ospravedlnila a vyjadrila presvedčenie, že nový delegovaný zástupcovia budú na budúcom 
zasadnutí prítomní.  
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol všetkými členmi jednohlasne schválený.   
      Pristúpila ku kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia konštatovaním, že 
všetky uložené úlohy boli splnené a to nasledovne:  

1. Všetkým členom ako aj vedeniu školy bolo umožnené nahliadnutie do nového štatútu 
Rady školy, jeho pripomienkovanie. Členom bol vzorový štatút zároveň zaslaný aj 
elektronickou formou na včasné preštudovanie.  

2. K oživenej činnosti Žiackej školskej rady sa vyjadrila dnes už jej bývala predsedníčka, V. 
Brunčáková ako aj riaditeľ školy Ing. Smolár. ŽŠR pracuje v tomto školskom roku pod 
novým vedením. Predsedníčkou sa stala žiačka 3.AU triedy, Gabriela Kubacková. 
Zaviedli pravidelné stretnutia v pondelky cez veľkú prestávku. Okrem Imatrikulácie 
a Mikuláša zorganizovali aj Vianočnú akadémiu, ktorá mala výbornú úroveň a ohlas. Na 
podnet Rady školy zorganizujú a prevedú aj voľby nového člena spomedzi študentov SŠ.  

3. V mesiaci novembri rodičovská rada na plenárnom  ZRPŠ previedla voľby spomedzi 
svojich členov a za Bc. Bedrichovú zvolili na post člena Rady školy p. Semana Milana.  

4. Ing. Smolár sa vyjadril k novému študijnému odboru, Európske kultúrne štúdie, ktorý 
mal byť otvorený v rámci org. zložky SUŠ od budúceho školského roku 2009/2010. Táto 
myšlienka nebude zatiaľ zrealizovaná, keďže pre nový odbor nie je vypracovaný 
kompletný vzdelávací program. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy ho zatiaľ ani nebudeme 
iniciovať.  



Podarilo sa však implementovať do učebných osnov pre študijný odbor Propagačná 
grafika, viac cudzích jazykov (3), čím by sa mala zvýšiť atraktivita tohoto odboru aj pre 
jazykovo náročnejšiu skupinu žiakov. Taktiež sa reálne uvažuje nad zaradením študijného 
odboru Umelecko remeselné spracúvanie dreva pod org. zložku SUŠ, kde by bola 
možnosť spájať skupiny a triedy.  

5. Bc. Garbiarová – správa o činnosti Rady školy za kalendárny rok 2008 bola zverejnená  
a zaslaná na ŽSK spolu s plánom práce na rok 2009. Všetky návrhy na doplnenie plánu 
práce boli do spomenutého zapracované. 

 
K bodu 2 
Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2008 

Predsedníčka Rady školy, Bc. Garbiarová prečítala prítomným správu o činnosti Rady 
školy za kalendárny rok 2008 (viď. správa o činnosti RŠ za rok 2008), z ktorej vyberám:  

- 07.02.2008 prebehlo výberové konanie na post riaditeľa SŠ v Nižnej 
(zvolený bol Ing. Smolár Peter spomedzi štyroch kandidátov)  

- bol schválený štatút Rady školy a plán práce na rok 2008 
- hodnotenie činnosti Občianskeho združenia  
- oboznámenie s výsledkami prijímacieho konania a definitívne zrušenie 

učebného odboru strojný mechanik 
- na štvrtom zasadnutí bol Radou školy zobratá na vedomie výročná správa 

školy za rok 2007 a predsedníčka oboznámila členov s delegovaním nových 
členov v súlade s novým školským zákonom 245/2008  

- v súlade s novým školským zákonom boli pripravené aj vzdelávacie 
programy pre jednotlivé študijné a učebné odbory.  

 
K bodu 3  
Štatút Rady školy a Plán práce Rady školy na rok 2008/2009  
 Predsedníčka RŠ, Bc. Garbiarová ponúkla prítomným verziu štatútu Rady školy, ktorý 
navrhla doplniť o bod č. 12, a o bod, kde navrhuje delegovať do Rady školy aj zástupcu za 
obec a fyzické osoby, ktorý by však podľa zákona, nemali hlasovacie právo. Taktiež 
upozornila na fakt, že pri súčasnom zložení Rady školy a kandidátoch delegovaných VÚC, 
podľa nového štatútu, môže vzniknúť kontroverzná situácia v prípade volieb riaditeľa školy. 
Volieb sa zúčastnia aj ďalší traja zástupcovia VÚC a školskej  inšpekcie s hlasovacím 
právom, čím môže dôjsť k rovnosti hlasov. Situáciu bude preto potrebné naniesť na Územnej 
školskej rade.  
 Po schválení Štatútu Rady SŠ v Nižnej siedmymi hlasmi sa pristúpilo k schvaľovaniu 
Plánu práce na rok 2009.  
 Bol daný návrh (Bc. Garbiarová), aby sa na pravidelné zasadnutia pozývali viaceré 
osoby z radov kompetentných za jednotlivé úseky (vedúca školskej jedálne, vedúci DM...). Po 
drobných úpravách bol plán práce na rok 2009  jednohlasne schválený (siedmymi hlasmi).  
 
K bodu 4 
Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za I. polrok š k . r . 2008/09 a plnenie   plánu práce 
školy   
 RNDr. Adámusová oboznámila prítomných s V/V výsledkami za prvý polrok šk. roku 
2008/2009 (713 žiakov). Z množstva informácií vyberáme niektoré údaje a pre porovnanie aj 
výsledky za šk. rok 2007/2008 (754):  

- z celkového počtu žiakov s vyznamenaním prospelo 30 (22 v šk. roku 
2007/2008) 

- prospelo veľmi dobre   83 (81) 



- neprospelo   187 (203)  
- neklasifikovaní   33 (83)  
- znížená známka zo správania na 2. stupeň   25 (47)  
- znížená známka zo správania na 3. stupeň   22 (22)  
- znížená známka zo správania na 4. stupeň   12 (21)  

Aj z vyššie uvedených výsledkov je jasné, že situácia sa zlepšila vo všetkých oblastiach. 
Problém s dochádzkou je zatiaľ neriešiteľný, pretože ako pedagógovia bez spolupráce 
a záujmu rodičov ju nevieme ovplyvniť.  
 RNDr. Adámusová spomenula aj poradu predsedov predmetových komisií 
s riaditeľom školy, kde boli prijaté návrhy a opatrenia na ďalšie zlepšenie situácie 
v prospechu (väčšia názornosť pri výklade novej látky, využívanie didaktickej techniky, 
vytypovanie nosných predmetov, spolupráca učiteľov odborných predmetov s MOV aj pri 
tvorbe tematických plánov, preradenie trvale neprospievajúcich žiakov zo štvorročných 
študijných odborov do trojročných, spätná väzba – hodnotenie učiteľov žiakmi, na báze 
dobrovoľnosti a iné). Spomenula aj otvorenú hodinu u Mgr. Kuchčáka, na ktorej prezentoval 
možnosti výučby v predmete matematika za pomoci didaktickej techniky, ktorá bola všetkými 
prítomnými veľmi kladne hodnotená.  
 RNDr. Adámusová ďalej skonštatovala dôsledné plnenie plánu práce školy pre tento 
školský rok a spomenula niektoré aktivity, ktoré prospievajú najmä propagácii školy ako sú: 
burzy povolaní (učitelia SUŠ), články do miestnych a regionálnych periodík (ped. pracovníci 
školy) a príprava Celoslovenskej súťaže grafikov.  
 
K bodu 5 
Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za I. polrok, výhľad na II.       
polrok š k .r. 2008/09 a špeciálne financovanie školy 
 Ing. Smolár vysvetlil investície od začiatku jeho staronového pôsobenia na poste 
riaditeľa školy, najmä prestavbu priestorov pre SUŠ a OV a presun žiakov, ktoré boli 
organizačne a j finančne veľmi náročné (cca 700 tisíc sk). V tomto školskom roku sa podarilo 
zaviesť osobné príplatky zamestnancov (7%) ako aj osobné odmeny na konci kalendárneho 
roka 2008.  
 V 2. polroku šk. roku 2008/2009 sa mení systém financovania na žiaka (normatív) a to 
podľa náročnosti odborov do 6 kategórií. 
 Ďalej nás informoval o dobre rozbehnutej propagácii školy. Konajú sa pravidelné 
výjazdy vrchných majstrov medzi deviatakov do základných škôl okresov Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín.  
 Plánuje sa ďalej dokončenie chodieb a podláh na OV, nákup didaktickej techniky pre 
potreby výučby, software pre potreby SUŠ.  
 p. Iskrová sa informovala o hospodárení v podnikateľskej činnosti školy. PČ prebieha 
v rámci poskytovania služieb ubytovania a stravy.   Ing. Smolár odpovedal, že všetky financie 
zarobené v rámci podnikateľskej činnosti boli následne investované do rozvoja školy. Taktiež 
sa informovala na motiváciu učiteľov, ktorí využívajú pri výučbe nové formy a metódy, ako 
aj didaktickú techniku, či sú aj výraznejšie hodnotení. Ing. Smolár vysvetlil, že vedenie školy 
zohľadňuje pri osobnom hodnotení a odmenách všetky kritériá a je presvedčený o jeho 
objektivite. 
 
K bodu 6 
Činnosť občianskeho združenia     
 Ing. Javorek a Ing. Smolár vysvetlili prítomným súčasný stav Občianskeho združenia  
pre rozvoj Oravy, ktoré figuruje v registri od roku 2005. Je samostatným právnym subjektom, 
ktorý v úzko spolupracuje do školou .  



 
K bodu 7 
Príprava projektov  pre školský rok 2008/09 
 V tomto školskom roku, ako nás informoval riaditeľ školy, sa pripravuje viacero 
projektov, ktoré by mali prispieť k zviditeľneniu školy a jej zvýšeniu jej kreditu.  

- v prvom rade vyučujúci na SUŠ spolu s vedením školy pripravujú 
Celoslovenskú súťaž grafikov,  

- Ako škola sme zapojení do národného projektu pre vytvorenie a overenie 
zamerania v oblasti automobilového priemyslu, ktorý však bol pre technické 
problémy posunutý o rok,  

- Štátny pedagogický ústav si vybral našu školu ako bázovú v oblasti 
informatiky,  

- pripravuje sa projekt na revitalizáciu školských internátov.  
Ing. Smolár zároveň vysvetlil, prečo nieje pre nás výhodné reagovať na Európsky 
sociálny fond. Ide o jeho nevýhodné menežovanie a vysoké vstupy.  

 
K bodu 8 
Správa o krúžkovej činnosti 
 Bc. Bedrichová oboznámila prítomných s aktuálnym stavom záujmovej činnosti na SŠ 
financovanou vzdelávacími poukazmi. Na škole je do krúžkovej činnosti zapojených 665 
žiakov v 46 krúžkoch. Tieto navštevuje aj 21 externých záujemcov. Bližšie a presnejšie údaje 
sú v správe o krúžkovej činnosti.  
 Bc. Garbiarová vyzvala rodičov na spoluprácu v informovanosti ostatných rodičov čo 
do významu záujmové útvary navštevovať a pracovať v nich. Výrobky a práce, ktoré tu môžu 
žiaci realizovať im môžu pomôcť ako príprava na záverečné skúšky, prípadne ako maturitná 
práca. Zároveň si takto získajú aj možného konzultanta pre svoju záverečnú prácu.  
 Mgr. Lešňovská taktiež poukázala potrebu väčšej neformálnej zapojenosti žiakov do 
týchto činností, nevynímajúc SOČ a rôzne súťaže, ktoré sú neskôr veľkým prínosom 
a vkladom do budúcnosti v prípade záujmu o štúdium na vysokej škole. Úspechy na krajských 
a celoslovenských súťažiach sú tu veľmi žiadané.  
 
K bodu 9 
Podnety z radov zamestnancov 

- prizývať na zasadnutia  Rady školy vedúcich pracovníkov z dôvodu 
vyhodnotenia výsledkov  za uplynulé obdobie,  

 
K bodu 10 
Rôzne, diskusia 
 p. Vojáček, člen Rady školy za obecný úrad v Nižnej, oboznámil prítomných s plánom 
práce obecného úradu na najbližšie obdobie. Naplánovaných majú až 31 úloh, ktoré sa budú 
snažiť podľa svojich možností zrealizovať. Z množstva vyberáme:  
- obec vypracovala projekt na ktorý sa im podarilo získať pre ZŠ 27 mil. korún na celkovú 
rekonštruciu celej stavby. Obec potom prispeje do celého objektu kamerovým systémom,  
- pripravuje sa výstavba cesty na Krivých Honoch,  
- rekonštrukcia chodníkov, ktorá už prebieha       ,  
- výstavba parkovísk – pri plavárni a bývalej BTU  
- nové pouličné osvetlenie... 
 Zároveň poďakoval vedeniu SŠ za vzájomnú dobrú spoluprácu a vyjadril 
presvedčenie, že bude aj naďalej bezproblémovo pokračovať. Sľúbil, že sa bude ako čestný 



člen aj naďalej zúčastňovať zasadnutí Rady školy, kde bude nápomocný radou a novými 
informáciami z činnosti obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu 11 
Uznesenie, záver 
Uznesenie č. 1/09 : 
Ø Berie na vedomie: 

            a/ Správu o činnosti rady školy za rok 2008 
            b/ Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za I. polrok š k . r . 2008/09 a plnenie    

     plánu práce školy   
            c/ Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za I. polrok, výhľad na II.  
                polrok š k .r. 2008/09 a špeciálne financovanie školy            
            d/ Správu o činnosti občianskeho združenia 
            e/ Správu o krúžkovej činnosti 
            f/ Prípravu projektov  pre školský rok 2008/0909 
            g/ Voľby rodičovskej rady na člena Rady školy SŠ Nižná 
 
Ø Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia  s /pozmeňujúcimi bodmi/ 
            2. Nový Štatút Rady školy a Plán práce Rady školy na rok 2008/2009 
 
 
Ø Odporúča: 

1.  Pri voľbe do Rady za Žiacku radu zvoliť dvoch kandidátov pre prípad, že sa prvý  
pre nejaký dôvod vzdá mandátu  
 
2. Doplniť Radu školy o delegovaného zástupcu za obec a fyzické osoby bez 
hlasovacieho práva  
 
3. Prizývať na zasadnutia RŠ vedúcich jednotlivých úsekov pre vyhodnotenie     
uplynulých výsledkov 

 
Ø Ukladá:     

1.  Pripraviť a previesť voľby do Rady školy  za žiacku radu.   
             T: apríl 2009 
       Z: predseda Žiackej rady    
    

2.  Zaslať Správu o činnosti RŠ a Štatút RŠ na odbor školstva ŽSK Žilina. 
       T: marec 2009  
       Z: predseda Rady školy 
 
 

Uznesenie bolo schválené počtom  / 7 / hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  26. 02. 2009  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 26. 02. 2009  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 



 


