
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Rady školy konanej dňa  03. 07. 2008 

 
 
      Miesto konania:    Klubovňa DM 
      Termín konania:   03.07.2008 
      Prítomní:                podľa prezenčnej listiny 
 

 
P r o g r a m: 
1.  Doplňujúca informácia o druhom kole prijímacích skúšok, počte prijatých žiakov    a                                        
     žiakov a otváraných odborov pre šk.r. 2008/2009 
2.  Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za šk.rok 2007/2008 a plnenie plánu práce školy 
1. Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení V/V v šk.r. 2007/2008 
2. Informácie o projektoch do ktorých sa škola zapojila 
3. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov 
4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy 
5. Zhodnotenie krúžkovej činnosti 
6. Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŚ 
7. Podnety z radov zamestnancov 
8. Diskusia 
 
K bodu 1  
V prvom kole sme nenaplnili stavy, predpokladal som, že sa naplnia , ale tak sa nestalo. 
Naplnil sa jedine odbor Propagačná grafika 27 žiakov. 
Voľné miesta sú naďalej na 4.ročných  a 3.ročných učebných odboroch. 
V tomto školskom roku neotvárame trojročný odbor MEZ a ani strojný mechanik.  
Na autoelektroniku sa prihlásilo 56 žiakov a na Informačné technológie 27 žiakov. 
 
K bodu 2 
K dnešnému dňu  máme 736 žiakov. Z toho neprospelo  92 žiakov, PVD 81 žiakov 
vyznamenaných bolo 41 žiakov, neklasifikovaných bolo 37 žiakov. 
Najlepšia trieda v prospechu je 2.PU.  
Správanie – štvrtý stupeň  35 žiakov, tretí stupeň 27 žiakov a druhý stupeň 49 žiakov. 
Zvýšil sa počet neprospievajúcich žiakov, vytvárame  k tomu opatrenia. 
Predmetové komisie analyzovali výchovnovzdelávacie výsledky 4 kráť ročne po 
klasifikačných poradách. Prijali opatrenia,  ktoré realizovali na vyučovacích hodinách 
Napr. zvýšený dôraz klásť na motiváciu, zapájať žiakov do súťaží, využívať nové metódy, 
Využívať didaktickú techniku. Ďalej možnosť doplniť výkony a chýbajúce hodiny na telesnej 
výchove v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti  
 
K bodu 3 
V školskom roku 2008/2009 sme prijali troch pedagogických pracovníkov na propagačnú 
grafiku, nakoľko nám dvaja pedagógovia odišli. Z MD sa vracajú dve  pracovníčky, 
a to učiteľka AJ a učiteľka  telesnej výchovy. 
 
K bodu 4 
Z grantového programu Ministerstva školstva je projekt  
1. Grafické systémy 
1. Revitalizácia školských kuchýň  a jedálni 
 
 



K bodu 5 
Zmeny  nastanú v zmysle nového školského zákona 245/2008 
 
K bodu 6 
Spojená škola v účtovnom období k 30.06.2008  hospodárila s prostriedkami príspevku zo 
štátneho rozpočtu, prostriedkami ESF a prostriedkami z vlastných výnosov organizácie. 
Na základe zákona NR SR č.596/2003 Z.z. sa účtovne organizácia rozdelila na tri časti, ktoré 
sú financované samostatne a to škola, domov mládeže a školská jedáleň. K nim pribudnú 
finančné prostriedky z prevádzky Výcvikového strediska plávania a tzv.vzdelávacie poukazy 
V mesiaci marec nám boli pridelené kapitálové finančné prostriedky vo výške 1 743 108,70 
Sk na odstránenie havarijného stavu striech telocvične a prístavby školy. 
Finančné prostriedky schváleného rozpočtu na prevádzku, mzdy a odvody v priebehu prvého 
polroku 2008 boli škole, VSP, domovu mládeže a školskej jedálni zasielané v pravidelných  
platbách vo výške 90 % normatívneho rozpočtu. Dotácia na výšku vzdelávacích poukazov 
bola vo výške 338 880 Sk. 
Normatív na žiaka je  neprimerane nízky. 
Spojená škola k 30. 06. 2008 mala hospodársky výsledok + 
Prostriedky z vlastných  výnosov boli použité spätne na prevádzku školy na doplnenie 
financovania a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a k rozvoju vzdelanostnej 
úrovne ako žiakov a zamestnancov, ale aj obyvateľov.   
Z uvedeného vyplýva, že Spojená škola sa maximálnou mierou podieľa na dofinancovaní 
prevádzkových nákladov spojených so zabezpečovaním celkovej prevádzky školy a k rozvoju 
vzdelanostnej úrovne regiónu. 
 
K bodu 7 
p. Viera Bedrichová predložila a prečítala hodnotiacu správu krúžkovej činnosti za školský 
rok 2007/2008 
Na škole v tomto školskom roku pracovalo 49 krúžkov so 706 žiakmi 
Stredisko 200 výchova mimo vyučovania  - pracovalo 7 krúžkov so 72 žiakmi 
Stredisko 300- odborný výcvik – 15 krúžkov s 214 žiakmi 
Stredisko 400 – teoretické vyučovanie – 27 krúžkov s 420 žiakmi 
 
K bodu 8 
p.Vojáček  hovoril o dobrých vzťahoch a spolupráci medzi  obcou a SŠ Nižná.   Na svoje 
zasadnutia pozývajú aj nášho p. riaditeľa Ing.Petra Smolára., ktorý podá informácie o stave 
školy. 
 
K bodu 9 
Podpredsedníčka Rady školy p.Pažítková Anna poďakovala p. riaditeľovi za spoluprácu 
vedeniu školy s radou a popriala mu veľa úspechov v práci a vyjadrila mu v mene rady školy 
radosť, že sa znovu vrátil  a pokračuje v práci, ktorú začal.   
 
K bodu10 

       Podpredsedníčka p. Pažítková Anna poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
  
Nižná 03. 07. 2008 
 
 
Zapísala: Bc. Viera Bedrichová        Bc. Mária Garbiarová 
             Predsedníčka rady školy 

 


