
štvrtého zasadnutia Rady školy Spojená škola Nižná  
 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   23. 10. 2009  
Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 
 
Program:    
1.   Otvorenie – plnenie uznesenia 
2.   Výročná správa školy za rok 2008/2009 – Ing. Smolár Peter  
3.   Realizácia nového školského zákona a školských vzdelávacích programov – zástupca pre 
odborné predmety, Ing. Horník Ján 
4.  Informácie o pedagogicko – organizačnom  a materiálnom zabezpečení V/V procesu 
v školskom roku 2009/2010 - riad školy, Ing. Smolár Peter 
5.   Informácie o zahájení šk. roku 2009/2010, vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre 
nový školský rok – riaditeľ školy, Ing. Smolár Peter 
6.   Príprava návrhu rozpočtu školy pre šk. rok 2009/2010 a vykonávanie podnikateľskej 
činnosti školy – ekonomický zástupca, Ing. Javorek Roman  
7.    Činnosť plavárne – riaditeľ školy  
8.    Návrh plánu práce Rady školy na školský rok 2009/2010 – predseda RŠ, Bc. Garbiarová 
Mária  
9.    Činnosť žiackej školskej rady – zástupca žiakov A. Ľuptáková  
10.  Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ – zástupca obce Nižná, 
p. Vojáček 
11.  Rôzne a diskusia  
12.  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 6 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na úvod 
všetkých srdečne privítala a zároveň  predložila program zasadnutia, ktorý  členovia schválili.  
 Pri kontrole uznesenia z predchádzajúcej schôdze RŠ skonštatovala, že doporučené, 
ako aj uložené úlohy boli sčasti splnené. Úloha z uznesenia o zverejnení informácií z činnosti 
RŠ na internetovej stránke školy naďalej trvá. Do jej splnenia vstúpili objektívne príčiny.   
      
K bodu 2 – Výročná správa školy za rok 2008/2009   
 Ing. Smolár Peter prečítal výročnú správu školy za rok 2008/2009, ako aj správu 
o hospodárení  a ekonomických výsledkoch. Obidve budú priložené ku zápisnici zo 
zasadnutia RŠ. Z výročnej správy vyberám niekoľko postrehov.  

- v minulom školskom roku študovalo na našej škole cca 716 študentov denného 
štúdia,  

- učebný odbor MEZ bol pre školský rok 2010/2011 vypustený z plánov výkonov,  
- v posledných rokoch sa čoraz výraznejšie objavujú problémy so zaplnením 

trojročných učebných odborov, kde bude potrebné zmeniť taktiku pri náboroch, 
- nedostatky, ktoré boli zistené pri inšpekcii na ZS trojročných učebných odborov 

boli odstránené,  
- zlepšuje sa situácia na internáte, kde rastie stúpa počet ubytovaných,  
- čo do ekonomického zhodnotenia, naša škola vykazuje najlepšie hospodárske 

výsledky za posledné roky.  
 

 
K bodu 3 – Realizácia nového školského zákona a školského vzdelávacieho programu – 
zástupca školy, Ing. Horník 



 Ing. Horník nás informoval o dokončení ôsmych školských vzdelávacích programov 
pre druhé ročníky a vypracovaní troch nových pre študijné odbory energetika, umelecko 
priemyselný dizajn a NŠ stolársky technik.  
 ŠVP pre tretie ročníky budú vypracované do 30.08.2010 spolu s profilom 
absolventa, učebnými osnovami a tematickými plánmi. V druhom ročníku ideme teda už 
podľa nových vzdelávacích programov. 
 Učebný odbor mechanik elektronických zariadení pod číslom 2686  2  00, končí týmto 
školským rokom záverečnými skúškami žiakov, jeho oficiálne vyradenie bude definitívne ku 
školskému roku 2010/2011. 
 
K bodu 4 – Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 
výchovno vzdelávacieho procesu v šk. roku 2009/2010 
 Ing. Smolár prítomných informoval o aktuálnom stave pripravenosti školy na nový 
školský rok:  
- v tomto školskom roku navštevuje našu školu 761 denných a 24 externých študentov, ktorí 
sú rozdelení do 30 tried, 
- na SUŠ bolo dokončené budovanie samostatných priestorov a odbúralo sa popoludňajšie 
vyučovanie,  
- bol zakúpený nový, softvér, ktorý budú môcť využívať aj žiaci SOŠT,  
- na SUŠ bol preradený aj študijný odbor umelecko remeselné spracúvanie dreva, čím sa 
všetky umelecké smery zaradili do jednej organizačnej zložky SŠ,  
- v študijnom odbore mechanik elektrotechnik škvp autoelektronika boli učebné osnovy 
zosúladené s predstavami žiakov,  
- pre jednotlivé predmetové komisie bolo zakúpené najpotrebnejšie vybavenie a nová 
technika (bude pokračovať počas celého šk. roku),  
- bol otvorený študijný odbor mechanik elektrotechnik – manažér výroby a kvality 
v automobilovej výrobe,  ide o  experimentálny odbor zastrešený Ministerstvom školstva.  
- boli prijatí noví učitelia a majstri OV, došlo k zmenám u hospodárskych pracovníkov,  
- na OV bolo vybudované prvé pracovisko na osadenie SMD súčiastok... 
 
K bodu 5 – Informácie o zahájení šk. roku 2009/2010 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 najmä pozitívna propagácia školy pred širokou verejnosťou, 
najmä pre zachovanie trojročných učebných odborov (manažment financií, elektromechanik,  
stolársky technik). Ďalšou z hlavných úloh školy bude aj materiálno technické vybavenie 
odborných učební a odborného výcviku, oprava telocvične, podlahy na odbornom výcviku, 
rekonštrukcia výťahu na internáte, postupná výmena okien a iné rekonštrukcie a opravy podľa 
finančných možností školy.  
 Naďalej bude jednou z hlavných úloh aj budovanie firemnej kultúry nielen 
u zamestnancov školy, ale aj u žiakov. Po vstupe zákona o pedagogických zamestnancoch do 
platnosti pôjde aj o umožnenie ich profesionálneho a kariérneho rastu. 
 
K bodu 6 – Príprava návrhu rozpočtu školy pre šk. rok 2009/2010 a vykonávanie 
podnikateľskej činnosti 
 p. Pažítková Anna nás v krátkosti informovala o finančnom nastavení školy pre tento 
školský rok. Ako každý rok aj v tomto ideme na normatív, čo presnejšie znamená 90% 
osobných a 80% prevádzkových nákladov, ktoré prislúchajú našej škole podľa normatívov na 
žiaka a podľa počtu žiakov.  
 Aj naďalej bude mať SŠ podnikať, čím si finančnú situáciu vylepšuje. 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, že situácia na plavárni sa výrazne zlepšila. Počas prázdnin 
sa podarilo opraviť strechu a niektoré priestory výcvikového strediska. V tomto roku sa 
podarilo zazmluvniť 3000 žiakov, čím je plaváreň najmä v dopoludňajších hodinách vyťažená 
maximálne plaveckými výcvikmi základných a stredných škôl. Ak sa nestane nič 
nepredvídané, mala by fungovať až 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. Počas mesiacov, kedy bude zatvorená, plánujú opäť 
menšie opravy (revitalizácia spŕch a výmena skriniek).  
 
K bodu 8 – Návrh plánu práce RŠ pre školský rok 2009/2010  
 Bc. Garbiarová, predsedníčka RŠ prečítala návrh plánu práce rady školy pre tento 
školský rok, ktorý bude potrebné po dôkladnom preštudovaní pripomienkovať a pripraviť na 
schválenie. Bude pripojený k zápisnici. 
 
K bodu 9 - Činnosti študentského parlamentu – zástupca žiakov  
 A. Ľuptáková, členka RŠ a zároveň žiackej školskej rady (ŽŠR) nás informovala 
o činnosti ŠP na SŠ v Nižnej.  
 Zhodnotila prácu ŽŠR za minulý šk. rok 2008/2009, v ktorom sa podarilo 
zorganizovať Imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, Vianočnú akadémiu na veľmi vysokej úrovni, 
Mikuláša, Valentínsku diskotéku, zorganizovali voľby do RŠ za žiakov, pomohli 
s nástennými novinami pre jednotlivé predmetové komisie, prispievali do školského časopisu 
a na pravidelných zasadnutiach riešili aktuálne študentské problémy.  
 Pre tento školský rok plánujú pokračovať v už osvedčených aktivitách (Imatrikulácia 
už úspešne prebehla) a naviac bude potrebné zvoliť nového predsedu, keďže terajšie 
predsedníčka maturuje.  
 
K bodu 10 – Infromácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná ku SŠ – 
zástupca obce, Ing. Vojáček  
 Ing. Vojáček zhodnotil spoluprácu obce a SŠ ako veľmi dobrú. Obci na našej škole 
záleží a snaží sa vychádzať vedeniu školy v ústrety. Navrhol však , aby sa pre lepšiu 
propagáciu školy zapojili do informovanosti o svojej činnosti aj študenti a to cez Nižnianske 
ozveny.  
 Ďalej nás oboznámil s plnením plánu práce na tento rok, kde sa doteraz podarilo z 31 
úloh splniť 25 (najnákladnejšie boli komunikácia na Krivých honoch a rekonštrukcia ZŠ 
a MŠ). Štyri z hlavných úloh boli preložené na budúci rok z dôvodov finančnej krízy 
(rekonštrukcia novej autobusovej stanice...).  
 
K bodu 11 - Rôzne, Diskusia  
 Bc. Garbiarová navrhla vyhotoviť a pravidelne obmieňať informačný panel pri budove 
Obecného úradu, o ktorý by sa mohli starať práve študenti ŽŠR.  
 Ďalej pripomenula zástupcovi Rodičovskej rady potrebu zvoliť dvoch zástupcov na 
novembrovom ZRPŠ do RŠ.  
 Ing. Smolár nás informoval o dohodnutej spolupráci s redaktorkou miestnych periodík, 
ktorá bude do nich prispievať informáciami o dianí v našej škole.  
 Bc. Garbiarová navrhla členke za ŽŠR prizývať na ich zasadnutia nielen 
zamestnancov školy, ale aj zástupcov obce, príp. iných organizácií.  
 
 
 
 



K bodu 12 - Uznesenie, záver 
Uznesenie č. 4/09 : 
Ø Berie na vedomie: 
a) Výročnú správu školy za rok 2008/2009. 
b)   Informácie o realizácii nového školského zákona a školského vzdelávacieho   
programu. 
c)   Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu   
v šk. roku 2009/2010.  
d)   Informácie o zahájení nového školského roku a vyjadrenie sa k hlavným úlohám 
školy.   
e)   Správu o hospodárení k 30.09.2009 a vykonávanie podnikateľskej činnosti.  
f)   Správu o činnosti ŽŠR.  
g)   Informácie o činnosti výcvikového strediska plávania.  
h)   Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ.  
i)    Návrh plánu práce RŠ na školský rok 2009/2010 

 
Ø Schvaľuje: 

1/ Program zasadnutia s pozmeňujúcimi bodmi – informácia o ŽŠR bude referovaná 
ako bod 3.  
2/  Výročnú správu školy za rok 2008/2009.  

 
Ø Odporúča:  

 1/  Kompetentným na VÚC riešiť havarijný stav na plavárni (strecha). 
  2/  ŽŠR prizvať na svoje zasadnutia rodičov, príp. zástupcov obecného zastupiteľstva.  
  3/  Zverejňovať informácie z činnosti ŽŠR v Nižnianskych ozvenách.  
  4/  Vyhotoviť  a aktualizovať informačný panel pri škole. 

 
Ø Ukladá:     

1/ Pripomienkovať návrh plánu práce RŠ pre rok 2010.   
             T: december  2009 
       Z: členovia RŠ 
    2/ Zverejniť informácie o činnosti RŠ na internetovej stránke školy.  
        T: do konca roku 2009  
        Z:  Ing. Horník, zástupca 
 

Uznesenie bolo schválené počtom  / 6 /  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  23. 10. 2009  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 23. 10. 2009  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 
 


