
Z á p i s n i c a 
druhého zasadnutia Rady školy Spojená škola Nižná  

 
Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   21. 05. 2009  
Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 
 
Program:    

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 
2. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a otváraných 

odboroch pre š k. r. 2009/10 – zástupkyňa školy, RNDr. Adámusová  
3. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných skúšok 

trojročných učebných odborov – zástupca školy, Ing. Horník  
4. Plán výkonov na školský rok 2010/2011 a koncepčný zámer rozvoja školy - riad 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 končiacich študentov – zástupca 

rodičovskej rady, p. Iskrová 
7.  Informácie o činnosti študentského parlamentu, voľby zástupcu do Rady školy – 

zástupca žiakov  
8. Rôzne a diskusia  
9. Uznesenie a záver  

 
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 

Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ   
Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou 9 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na úvod 
všetkých srdečne privítala a zároveň  predložila program zasadnutia, ktorý  členovia schválili. 
Uznesenie č. 1/09 : 

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 
Pri kontrole uznesenia z predchádzajúcej schôdze RŠ skonštatovala, že doporučené, ako aj 
uložené úlohy boli splnené. Predsedníčka zaslala Správu o činnosti RŠ a Štatút RŠ na odbor 
školstva ŽSK Žilina. Po voľbách do RŠ zo strany žiakov sa zástupcom stala Andrea Ľuptáková 
z triedy 3.AU. Na druhom mieste (ako zástupca) skončil Martin Babinský z triedy 2.B.    
K bodu 2 - Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a 
otváraných odborov pre š k. r. 2009/10  
 RNDr. Adámusová oboznámila prítomných s výsledkami prvého kola prijímacích 
pohovorov na SŠ v Nižnej v organizačnej zložke SOŠT a SUŠ.  
Talentových skúšok na SUŠ odbor počítačová grafika sa zúčastnilo 65 žiakov, z ktorých 5 
nevyhovelo a jeden robil prijímacie skúšky v náhradnom termíne. Trieda s počtom 27 žiakov 
bola naplnená.  
Študijný odbor URSD – 7 žiakov na talentových skúškach, ďalší boli prijatí na odbor po 
úspešnom absolvovaní skúšok na propagačnú grafiku, celkovo bolo prijatých 13 žiakov.  
Na ostatné študijné a učebné odbory bolo k dnešnému dňu zapísaných 193 žiakov z 297 
prihlásených. V budúcom školskom roku predbežne otvárame :  

mechanik elektrotechnik – autoelektronika – dve triedy, spolu 57 žiakov  



  mechanik elektrotechnik – osobné počítače a počítačové systémy - 39 žiakov  
  mechanik elektrotechnik – energetika – 20 žiakov  
  mechanik elektrotechnik – robotika – 7 žiakov – neotvárame odbor  
  elektromechanik – 15 žiakov  
  stolár – 11 žiakov  
  technicko – administratívny pracovník – 15 zapísaných  
  učebný odbor mechanik elektronických zariadení v budúcom školskom roku 
neotvárame pre malý počet záujemcov .  
Bude vyhlásené aj druhé kolo prijímacích skúšok, o ktorých priebehu budeme informovaní na 
júlovom zasadnutí.  
p. Iskrová informovala o záujme o štvorročný študijný  odbor mechanik elektrotechnik.  
Bc. Garbiarová informovala prítomných o zaslaní vyjadrenia ku dvom študijným odborom 
(manažér výroby v automobilovom priemysle a manažér výroby ....), ktoré boli prijaté 
a zaradené do siete študijných odborov už pre šk. rok 2009/2010. Nový odbor tak bude u nás 
otvorený od 01.09.2009.  
Ing. Smolár upresnil, že ide o Národný projekt, kde je zapojených 57 škôl, ktorý vychádza 
z potreby automobilového priemyslu (zamerané na strojárstvo a automobilovú autoelektroniku). 
Už prihlásení žiaci budú mať možnosť prehlásiť sa do triedy s týmto zameraním – manažér 
riadenia výroby (zamerané na servis a výrobu).  
Otvorenie tohoto študijného odboru prinesie pre školu výhody (vybudovaná PC multimediálna 
učebňa, štátny vzdelávací program vypracuje SHIOV, materiálne výhody). 
K bodu 3 - Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných 
skúšok– zástupca školy, Ing. Horník 
 Ing. Horník nás informoval o výsledkoch maturitných skúšok v školskom roku 
2008/2009 na SOŠT a SUŠ. Vyhodnotil externú časť jednotlivo za organizačné zložky 
a predmety.  
Slovenský jazyk dopadol lepšie na SUŠ (58,7% v rámci Slovenska). Na SOŠT (38,7% v rámci 
Slovenska), jeden žiak externú časť neurobil.  
Nemecký jazyk vyšiel v prospech SOŠT (47,4% v rámci Slovenska), ale 9 žiakov neurobilo 
skúšky. Na SUŠ bola úspešnosť 31,7% a traja žiaci nesplnili limit.  
Anglický jazyk na SUŠ mal dve úrovne. B1 (slabšia) mala v rámci Slovenska úspešnosť 48,3%, 
B2 (pre gymnáziá) dopadla veľmi slabo (8,6% v rámci Slovenska), čo sa dá ale zdôvodniť nižšou 
dotáciou vyučovacích hodín.  
Praktickú skúšku neurobil jeden žiak. Bližšie informácie o ústnych maturitných skúškach nám 
zástupca riaditeľa podá na najbližšom zasadnutí RŠ.  
Záverečné skúšky pre trojročné učebné odbory sú plánované od 17. júna (praktická časť) 
a harmonogram bude daný k dispozícii včas.  
K bodu 4 - Plán výkonov na školský rok 2010/2011 a koncepčný zámer rozvoja školy  

 Ing. Smolár prečítal návrh na plán výkonov pre školský rok 2010/2011.  
SUŠ – odbor propagačná grafika  1 trieda 27 žiakov 
 odbor URSD    1 trieda 24 žiakov 
 
SOŠT- mechanik elektrotechnik  4 triedy 120 žiakov 
 manažér výroby   1 trieda  30 žiakov 
 TAP     1 trieda  24 žiakov 
 stolár     1 trieda  24 žiakov 
 elektromechanik   1 trieda  24 žiakov 
Rada školy vyjadruje súhlasné stanovisko k návrhu plánu výkonov na školský rok 

2010/2011.  
K bodu 5 - Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – 
Ing. Smolár.      -2- 



 Ing. Smolár, riaditeľ školy informoval prítomných o plánoch pre budúce školské roky, čo 
do zámeru otvoriť nové študijné odbory a to na SUŠ – propagačné výtvarníctvo a priemyselný 
dizajn. Ako experiment aj reklamnú tvorbu. Prehodnotené a prejednané odbory budú zaslané na 
schválenie na Územnú školskú radu.  
Oživenie by malo nastať aj na v učebných odboroch (trojročných), kde po útlme v záujme 
o stolára by sme sa pokúsili otvoriť odbor tesár.  
Pre budúci školský rok 2009/2010 sa vypracováva aj štátny vzdelávací program pre odbor 
nadstavbového štúdia stolárska a nábytkárska výroba.  
K bodu 6 - Príprava kooptácie členov z rodičovskej rady končiacich študentov  
 Bc. Mária Garbiarová pripomenula zástupcom rodičov v RŠ potrebu prípravy nových 
volieb do RŠ vzhľadom k tomu, že p. Iskrová a p. Čavošová už nemôžu byť členkami RŠ, keďže 
ich synovia štúdium na tejto škole už skončili. Voľby by mali prebehnúť v októbri – novembri 
2009 na plenárnom ZRPŠ.  
K bodu 7 - Informácie o činnosti študentského parlamentu  
 Informácie budú podané na zasadnutí RŠ v júli, kde sa zúčastní aj nový zástupca v RŠ 
spomedzi žiakov. 
K bodu 8 - Rôzne, Diskusia  
-Pažítková Anna – na zasadnutia RŠ zasielať pozvánky delegovaným členom poštou písomne, 
-Garbiarová Mária -  zo sedenia vedenia vzišiel návrh na prevedenie prieskumu záujmu v odbore 
tesár   
K bodu 9 - Uznesenie, záver 
Uznesenie č. 2/09 : 
Ø Berie na vedomie: 
a) Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a 

                      otváraných odboroch pre šk. r. 2009/10. 
      b)  Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných  skúšok. 
      c)  Návrhy na zmeny študijných a učebných odborov a zmeny učebných plánov.  
      d)  Prípravu kooptácie členov z rodičovskej rady končiacich študentov. 
Ø Schvaľuje: 
            1/ Plán výkonov na školský rok 2010/2011 a koncepčný zámer rozvoja školy. 
Ø Odporúča:  

1/ Previesť prieskum záujmu o nové študijné a učebné odbory – reklamná tvorba  
    a tesár. 

Ø Ukladá:     
1/ Pripraviť a previesť voľby do Rady školy  z radov rodičov.   

             T: október – november  2009 
       Z: Rodičovská rada  
  2/ Zaslať písomné pozvánky členom RŠ delegovaným VÚC na zasadnutie dňa   
       02.07.2009     T: jún 2009  
        Z: predseda Rady školy 

3/ Informácie o činnosti študentského parlamentu, voľby zástupcu do Rady školy –     
          zástupca žiakov     T: júl 2009  

        Z: predseda Žiackej rady 
Uznesenie bolo schválené počtom  / 9 /  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  21. 05. 2009  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 21. 05. 2009  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová................. 
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