
 
       

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

 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 

Termín konania:   28. 10. 2014  

Prítomní :  podľa  priloženej prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                       

 

Program:     

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Výročná správa školy za rok 2013/14 – riaditeľ školy 

3. Informácia o školských vzdelávacích  a výchovných programoch a  zmeny v školskom 

zákone – Ing. Kozačiková, Mgr. Mikolášik 

4. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakoch  a 

otváraných odboroch pre šk.   r. 2014/15 – zástupkyňa školy, Ing. Kozačiková          

5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu 

v šk. r. 2014/15 – riaditeľ školy- Ing. Smolár, ZEČ- Ing. Javorek 

6. Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  

pre školský rok 2014/15 -  riad. školy 

7. Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ Nižná – zástupca 

obce 

8. OV, ŠI,ŠJ - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2014/2015 – vedúci úsekov 

9. Plán práce na  rok 2015 – predseda RŠ 

10. Činnosť Žiackej školskej rady – zástupca žiakov 

11. Rôzne, Diskusia 

12. Uznesenie, Záver 
                                                                                                 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 1/14 

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ,   

Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou sedem členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  

úvod všetkých srdečne privítala. 

Ospravedlnení:  Ing. Šaško Ivan, Ing. Skácelová Miriam, Ing. Sitek Antón 

Prezenčná listina bude priložená ku zápisnici ako príloha č.1. 

      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom osem hlasov schválený. Proti – 0 

hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  

 Mgr. Lešňovská – úlohy v odporúčaní ani uložené z predchádzajúcej porady neboli. 

    

K bodu 2 - Výročná správa školy za rok 2013/14  – Ing. Smolár 

 Riaditeľ školy, Ing. Smolár, prečítal prítomným správu o činnosti RŠ, SŠ v Nižnej za 

školský rok 2013/2014. Zároveň bolo znenie správy schválené počtom osem hlasov, zdržalo 

sa 0 a proti bolo 0 zúčastnených členov RŠ.  

 Zo správy vyberáme:  

- v minulom školskom roku školu navštevovalo 660 žiakov, vzdelávalo ich 72 

pedagogických zamestnancov a o chod školy sa staralo 30 THP pracovníkov,  

- pre všetky odbory  denného štúdia je zabezpečená 100% kvalifikovanosť zo strany 

pedagogických pracovníkov,  

- v minulom šk. roku maturovalo 163 žiakov a 30 žiakov úspešne ukončilo štúdium 

záverečnou skúškou,  



- škola propagovala svoju činnosť na svojej web stránke, v školskom časopise, v televízii 

Oravia, na burze povolaní, na rodičovských združeniach deviatych ročníkov...,  

- na škole bola už štandardne dobrá spolupráca s Rodičovskou radou a veľmi dobre pracuje 

Žiacka školská rada,  

- školský časopis Gaudeamus získal na súťaži Proslavis 2.miesto a v súťaži Štúrovo pero 

cenu televízie Markíza,  

- škola zrealizovala úspešne viacero projektov, v súčasnosti prebieha najväčší na podporu 

odborného vzdelávania,  

- škola sa zapojila do množstva súťaží v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí s tými 

najlepšími úspechmi,  

- škola splnila všetky hlavné úlohy, ktoré si v septembri naplánovala,  

- zamestnanci školy po konzultáciách a prejednaniach na jednotlivých úsekoch schválili 

etický kódex SŠ v Nižnej.  

Kompletné znenie správy bude priložené ku zápisnici ako príloha č.2. 

 

K bodu 3 - Informácia o školských vzdelávacích  a výchovných programoch a  zmeny v 

školskom zákone – Ing. Smolár  

 Ing. Smolár informoval prítomných o tom, že boli  vypracované nové školské 

vzdelávacie programy pre vyššie odborné vzdelávanie – priemyselná elektrotechnika a pre 

trojročné externé štúdium elektromechanik – úžitková technika. Okrem toho boli doplnené 

všetky ŠkVP pre ostatné študijné a učebné odbory v druhom ročníku.  

  

K bodu 4 - Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a 

otváraných odboroch pre šk. r. 2014/15 – Ing. Smolár  

 Ing. Smolár informoval prítomných, že v minulom školskom roku bolo na študijný 

odbor mechanik elektrotechnik zapísaných 96 žiakov (hlásilo sa 173), na TAP zapísaných 13 

(25), na elektromechanika zapísaných 21 (26) na stolára zapísaných 10 (20), na propagačnú 

grafiku18 (45) a na grafický dizajn sa zapísalo 18 (37). Vyššie odborné vzdelávanie 18 

denných a na EM – úžitková technika 16 externých študentov.  

 

K bodu 5 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V 

procesu v š k. r. 2014/15 – riaditeľ školy, Ing.Smolár, ZEČ- Ing Javorek  

 V tomto školskom roku k 15.9.2014 na našej škole študuje spolu 653 denných a 

externých študentov, ktorí majú k dispozícii, okrem vzdelávacích priestorov (škola a odborný 

výcvik) aj školský internát a školskú jedáleň. Všetky učebne a OV sú vybavené, podľa 

možností školy, modernou technikou, počítačmi, dataprojektormi, škola má vďaka projektom 

tri interaktívne tabule a výborne zariadené odborné učebne a dielne na OV.  

 Čo sa týka financovania, SŠ v účtovnom období k 30.09.2014 hospodárila 

s prostriedkami príspevku zo štátneho rozpočtu a s príspevkami z vlastných výnosov 

organizácie. Výška normatívu je podhodnotená a škola ako aj školské zariadenia nedostávajú 

dostatok finančných prostriedkov na pokrytie základných prevádzkových nákladov, rastie 

skrytá zadĺženosť objektov. Školská jedáleň je dlhodobo nedofinancovaná a v strate. 

 Vzdelávacie poukazy na rok 2014 = 17 375,00 € a 30.09.2014 = 10 425,00 €  

 Spojená škola k 30.09.2014 mala hospodársky výsledok – 11 229,26 € a podnikateľská 

činnosť 707,73 €, ktorý vyjadruje len účtovnú hodnotu, nie skutočnosť.  

Kompletné znenie správy bude priložené ku zápisnici ako príloha č.3.  

 

 

 



K bodu 6 – Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty 

schválené  pre školský rok 2014/15 -  Ing. Smolár  

 Ing. Smolár oboznámil prítomných s hlavnými úlohami školy na školský rok 

2014/2015. Taktiež spomenul projekty, ktoré sa v súčasnosti realizujú a pripravujú.  

 V súčasnosti prebieha veľký projekt pre podporu odborného vzdelávania z ESF, 

operačný program Vzdelávanie pod názvom Nové trendy odbornej prípravy.   

 Zároveň prebieha projekt na rozvoj cudzích jazykov ERAZMUS PLUS, ktorý bude 

ukončený v máji 2015. Následne sa bude implementovať. V mesiaci október 2014 sa v rámci 

mobility naši študenti a zamestnanci zúčastnili stretnutí v Estónsku.  

 Okrem už spomenutých je rozpracovaný aj projekt na úplnú rekonštrukciu školského 

internátu na ktorý je už pripravená projektová dokumentácia a čaká sa na rozhodnutie.  

Cez dotačné fondy MŠ bol vypracovaný aj projekt na podporu odborov, ktoré postupne 

zanikajú pre nezáujem zo strany žiakov a rodičov, pritom sú žiadané na trhu práce – 

elektromechanik.  

 Predmetová komisia TSV vypracovala projekt na multifunkčné ihrisko na školskom 

dvore, kde sa už tiež čaká len na rozhodnutie. 

 

K bodu 7 – Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ Nižná – 

zástupca obce 

 Tento bod nebol splnený pre neprítomnosť zástupcu obce. 

 

K bodu 8 OV, ŠI, ŠJ, - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2014/2015 – vedúci úsekov  

 Bc. Habovštiak, vedúci OV oboznámil prítomných s aktuálnym stavom materiálno 

technickej a odbornej vybavenosti, ktorá je na dobrej úrovni.  V súčasnosti sa aj vďaka už 

spomenutému projektu odborného vzdelávania dokončuje ďalšia odborná dielňa a OV sa 

vybavuje ďalšou technikou. Veľmi dobrú spoluprácu máme s podnikateľmi, u ktorých na 

odbornom rozvoji pracujú naši žiaci. Po následnej inšpekcii, ktorá bola zameraná na technické 

vybavenie dielni,  podľa osnov a tematických plánov bola najmä ocenená spolupráca 

s podnikateľskými subjektmi, ale aj vybavenie pracovnými náradiami a pomôckami 

jednotlivých pracovísk. Problémom zostáva naďalej materiálová základňa, kde je nedostatok 

financií na zakupovanie materiálu a preto  pri príprave žiakov praktických zručností nesmie 

dochádzať k nepodarkom hoci žiaci majú pri výučbe praktických zručností nárok na omyl.  

 Mgr. Mikolášik, vedúci ŠI oboznámil prítomných s výsledkami ich činnosti za minulý 

školský rok. Jej znenie je súčasťou správy za rok 2013/2014 a z nej vyberáme:  

- zorganizovanie zoznamovacieho večierku  

- prehliadku chovu jazdeckých koní   

- výlet na Prasatín  

- návšteva zrúcaniny kostola sv. Ondreja v Sedliackej Dubovej  

- návšteva muzikálového koncertu  

- zber kníh na predaj z ktorého zisk išiel na pomoc ľuďom v núdzi  

- Vianočný a Mikulášsky večierok 

- Psychosociálne tréningy, osobné rozhovory, športové súťaže, kvízy...  

Pre tento školský rok majú pripravené najmä projekty, ktorými si chcú doplniť vybavenie 

internátu, knižnice a spoločenských priestorov. 

 

K bodu 9  Plán práce na  rok 2015 – predseda RŠ – Bc. Garbiarová  

  Bc. Garbiarová rozdala návrh plánu práce RŠ na rok 2015, ktorý bol po preštudovaní 

prítomnými bez pripomienok jednohlasne schválení počtom 8 hlasov, zdržal sa – 0 a proti 

bolo – 0 prítomných členov RŠ.  

Plán práce RŠ v Nižnej bude priložený ku zápisnici ako príloha č.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu  10 - Činnosť študentského parlamentu – zástupca žiakov  

 R. Gluch, zástupca žiakov za ŽŠR oboznámil prítomných s ich činnosťou v minulom  

školskom roku 2013/2014, ktorá je tiež zahrnutá vo výročnej správe školy. Z jej znenia 

vyberáme:  

- ŽŠR tvorí 40 študentov, ktorí sa stretávajú na pravidelných stretnutiach dva krát do mesiaca,  

- zapájajú sa do množstva charitatívnych zbierok (naposledy to bola Biela pastelka),  

- zúčastnili sa vzdelávacieho workshopu „ Mladý líder na vidieku“ v Terchovej, 

- zorganizovali Imatrikuláciu prvých ročníkov, Vianočnú akadémiu, pečenie valentínskych 

palaciniek, Deň objatí, Deň úsmevu, Deň učiteľov, Bambiriádu a množstvo iných aktivít, do 

ktorých zapájajú všetkých študentov školy.  

 Okrem už spomenutých plánujú v tomto roku propagáciu školy na základných 

školách, zúčastňovať sa podujatí organizovaných Krajským stredoškolským parlamentom, 

karneval príp. polročnú zábavu a iné.  

  

K bodu 13 - Rôzne, diskusia  
 Mgr. Mikolášik oboznámil prítomných s aktuálnym stavom integrovaných žiakov na 

našej škole, ktorých je k dnešnému dňu 42. Ide o rôzne postihnutia a diagnózy porúch učenia, 

ktoré sa sústreďujú práve na našej škole, keďže ako jediná v okrese a v blízkom okolí má 

k dispozícii špeciálneho pedagóga. Pochválil aj veľmi dobrú spoluprácu s ostatnými 

pedagógmi, pričom poukázal na veľmi náročnú prácu s týmito žiakmi nielen na teoretickom 

vyučovaní, ale aj odbornom výcviku .  

 Ing. Smolár financie chýbajú z dôvodu normatívu, ale aj pre neskoré za vklad ovanie 

výcvikového strediska, kde od 2. máj 2014 do 19. októbra 2014 na prevádzku výcvikového 

strediska bolo vyúčtované 17.241 € pričom táto čiastka do dnešného dňa je v riešení a nebola 

do dnešného dňa dofinancovaná  na účet SS Nižná. 

 Ž. Gluch upozornil na časový vydaj obeda, z tohto dôvodu sa žiaci odhlasujú z obedov 

a preto by bolo potrebné zmeniť časový rozsah výdaja obedov. 

 

K bodu 14 - Uznesenie , záver 

Uznesenie č. 2/2014 : 
 Berie na vedomie: 

a) Informácie o školských vzdelávacích a výchovných programoch  a zmeny v školskom 

zákone 

b) Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a 

otváraných odboroch pre šk.r. 2014/15   

c) Informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu 

v šk. r. 2014/15 

d) Informácie o zahájení šk. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  

pre školský rok 2014/15 

e) Organizačné a materiálne zabezpečenie OV a ŠI na šk. rok 2014/2015 

f) Plán práce RŠ pri SŠ v Nižnej na  rok 2015 

g) Činnosť Žiackej školskej rady 



 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 8 hlasov,  

         (proti 0, zdržal sa 0) 

2/ Výročnú správu školy za rok 2013/14 počtom 8 hlasov, 

        (proti 0, zdržal sa 0) 

 Odporúča: 

  

  1/  Riaditeľovi školy prejednať návrhy ŽŠR s jej zástupcami,  

  2/ Predsedovi RŠ pred budúcoročným schvaľovaním výročnej správy zaslať jej 

znenie jednotlivým členom dopredu na preštudovanie,  

 

 

 

 Ukladá:   
  1. Rodičovskej rade zvoliť nových zástupcov do RŠ za rodičov (všetkých troch)

      T: koniec školského roku   

      Z: predseda rodičovskej rady  

    

                  

Uznesenie bolo schválené počtom 8 hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 28. 10. 2014  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

Nižná 28. 10. 2014 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

Mgr. Ľubica Lešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 

    

 

 


