
 

Z á p i s n i c a  

z druhého zasadnutia  Rady školy, Spojenej školy v Nižnej, v roku 2015  

Miesto konania:  klubovňa Spojenej školy 

Termín konania: 26.10.2015  

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:     

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Výročná správa školy za rok 2014/15 – riaditeľ školy, Ing. Smolár 

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

zákone – Ing. Kozačiková, zástupkyňa RŠ 

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

otváraných odboroch pre šk. r. 2015/16 – Ing. Kozáčiková          

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

v šk. r. 2015/16 – Ing. Smolár, Ing Javorek 

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

pre školský rok 2015/16 - riaditeľ školy 

7. OV, ŠI, ŠJ - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2015/2016 – vedúci úsekov 

8. Plán práce na  rok 2016 – Bc. Garbiarová, predseda RŠ 

9. Činnosť Žiackej školskej rady – zástupca žiakov 

10. Rôzne, Diskusia 

11. Uznesenie, Záver 

 
 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 1/15 
 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedkyňa RŠ,   

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

úvod všetkých srdečne privítala. 

Ospravedlnení: Mgr. Zuzana Mešková, Ing. Miriam Skacelová, Mgr. Štefan Kristofčák 

      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom osem hlasov schválený (proti – 0, 

zdržal sa – 0).  

 Mgr. Lešňovská uznesenie 1/15, kde v odporúčaní boli úlohy splnené nasledovne:  

 Odporúča: 

1/  Zvýšiť kontrolu v jedálni počas veľkých prestávok, najmä počas prvej, ktorá je 

vyhradená pre žiakov prvých ročníkov – kontroly prebiehajú pravidelne. 

2/ Vedeniu školy s predmetovou komisiou SJL vyriešiť neúspech žiakov na PFEČ MS 

formou ročníkových testov – pristúpilo sa k využívaniu ročníkových testov už na 

konci šk. roku 2014/15. 

 Ukladá:    
1/ ŽŠR obmeniť obsah nástenných novín vo vestibule školy za aktuálny – úloha trvá. 

        T: šk. rok 2015/2016 

  

K bodu 2 - Výročná správa školy za rok 2014/15  – Ing.Smolár 

 Riaditeľ školy, Ing. Smolár, rozposlal e–mailom všetkým členom RŠ „Výročnú 

správu SŠ v Nižnej za školský rok 2014/15”, a na zasadnutí Rady školy ju doplnil  o niektoré 

dôležité informácie. Výročná správa bola následne počtom osem hlasov schválená (proti – 0, 

zdržal sa - 0). Kompletné znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.1.  

 V krátkosti vyberáme:  

- V posledných rokoch sa nám darí udržiavať počty žiakov na stabilnej úrovni. 

Zriaďovateľ nám udelil väčšie právomoci, čo do kombinovania študijných a učebných 

odborov v jednej triede.  



- V súčasnosti sa podarilo stabilizovať  štyri študijné zamerania v odbore mechanik 

elektrotechnik. Naproti tomu sa nenaplnil učebný odbor technicko-administratívny 

pracovník, ktorý nám VÚC pre budúci školský rok 2016/2017 nezapracoval do plánu 

výkonov.  

- Naďalej beží vyššie odborné vzdelávanie, v tomto školskom roku 2015/16 sa trieda 

neotvorila.  

- V minulom školskom roku 2014/15 sme sa stali cvičnou školou pre Ružomberskú 

Katolícku univerzitu a v jednaní je aj užšia spolupráca so Žilinskou Technickou 

univerzitou.   

- Rozbehol sa projekt s Mgr. Bieleszovou o žiackej mediácii, ktorá bude v tomto šk. 

roku pokračovať spoluprácou s triednymi učiteľmi.  

- Dosiahli sme vynikajúce výsledky vo všetkých oblastiach, súťažiach, ale aj 

v projektovej činnosti, čo nám v minulom školskom roku prinieslo zvýšenie ratingu od 

medzinárodnej agentúry IES Londýn na hodnotu BB.  

- Vízia pre budúce obdobie hovorí o ďalšej podpore študijného odboru zameraného na 

CNC stroje, dovzdelávaní učiteľov pre tento odbor, dobudovaní interiéru a exteriéru 

školy... 

K bodu 3 - Informácia ku školským vzdelávacím  a výchovným programom,  zmeny v 

školskom zákone – Ing. Kozáčiková 

- Ing. Kozáčiková informovala prítomných o vypracovaní nového ŠkVP pre študijný   

 odbor  Programovanie a riadenie CNC strojov (platí od 1.9.2015), ktorý bol na  

 zasadnutí RŠ schválený počtom osem hlasov (proti – 0, zdržal sa – 0). V rámci tohto  

 ŠkVP bol vypracovaný učebný plán, profil absolventa na základe potrieb  

 zamestnávateľa. 

- Ďalej boli upravené ŠkVP v študijnom odbore 2697 ME a prispôsobené jednotlivým  

 zameraniam už od 1.ročníka. Taktiež sa navýšil počet hodín praktického vyučovania.  

 Ostatné ŠkVP boli doplnené o štvrtý ročník podľa novely platnej od 1.9.2013.  

- Pripravili sme aj ŠkVP pre externú formu štúdia v učebnom odbore 2683 H 11 –  

 elektromechanik, silnoprúdová technika.  

- Čo sa týka zmien v školskom zákone, triedne knihy možno viesť aj v elektronickej  

 forme, čo doterajšia právna úprava neumožňovala,  

- Od 1.1.2016 bude štát prispievať školám na žiakov, ktorí sa zúčastnia školy v prírode 

a lyžiarskeho výcviku,  

- Ďalšia zmena sa týka ŠI, ktorá môže uvádzať vo svojej správe konkrétne školy, zistené 

nedostatky, prípadne pozitíva. Pri závažných nedostatkoch môže dať hlavný inšpektor 

návrh na vyradenie školy zo siete,  

- Zavádzajú sa povinné rozdielové skúšky pri zmene študijných a učebných odborov. 

 

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

otváraných odboroch pre školský rok 2015/16 – Ing. Kozačiková    

 Ing. Kozáčiková oboznámila prítomných s počtom prihlášok, ktoré boli v minulom 

školskom roku na školu doručené a skutočným stavom zapísaných žiakov do študijných 

a učebných odborov.   

mechanik elektrotechnik – počet prihlášok 221 (zapísaných 96)  

propagačná grafika – 26 (15)  

grafický dizajn – 24 (17)  

elektromechanik – silnoprúdová technika – 23 (27)  

stolár – 14 (10)  

technicko-administratívny pracovník – 15 (5) – odbor sme neotvorili  

technicko–ekonomický pracovník – 18 (18)  

elektrotechnika – vyššie odborné vzdelávanie – 14 (12)  

elektromechanik – silnoprúdová technika – externé štúdium – 20 (20).  



K bodu 5 - Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovo-technickom  

zabezpečení V/V procesu v šk. r. 2015/16 – Ing.Smolár, Ing Javorek 

 Ing. Javorek informoval prítomných o aktuálnom stave hospodárenia školy 

k 30.09.2015. Pri počte 657 žiakov na škole pracuje 68 pedagogických, 17 nepedagogických 

pracovníkov, ŠI má troch zamestnancov a ŠJ päť. Spolu je to 97 zamestnancov.  

 Spojená škola v účtovnom období k 30.09.2015 hospodárila s prostriedkami príspevku 

zo štátneho rozpočtu, prostriedkami z vlastných výnosov organizácie, projektov, darov, ESF – 

Nové trendy odbornej prípravy, štipendiá a v tomto roku aj kapitálové.  

 Vzdelávacie poukazy na rok 2015 činili 18 060,00€, ESF projekt: 165 189,36€.  

Spojená škola k 30.09.2015 mala hospodársky výsledok -39 873,73€ a podnikateľská 

činnosť +443,56€, ktorý vyjadruje len účtovnú, nie skutočnú hodnotu.  

Jednou z príčin aktuálneho stavu hospodárenia je podhodnotenie normatívu na žiaka 

a skutočnosť, že do školy prichádza len 90% financií na osobné a 80% na prevádzkové 

náklady. Ďalší negatívny dopad na hospodársku situáciu školy má do istej miery aj zmena 

v zákone, kedy si už škola nemôže nechať z produktívnej práce žiaka (na odbornom rozvoji) 

žiadne financie. 

Presné znenie správy prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.1 

 

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

schválené  pre školský rok 2015/16 -  Ing. Smolár 

 Ing. Smolár oboznámil prítomných s pripravenosťou školy po materiálno-technickej 

a odbornej stránke na školský rok 2015/16, kde zdôraznil najmä dobudovanie nových 

odborných učební na Odbornom výcviku, ktoré sa podarilo zrealizovať najmä vďaka 

projektom, spolupráci s okolitými firmami, sponzorským príspevkom (veľmi dobrá 

spolupráca je s firmami Henkel, MTS, Siemens), ktoré vo veľkej miere suplujú odborným 

školám pomoc od štátu.  

 Škola naďalej pokračuje v projekte Nové trendy odbornej prípravy a čakáme na 

definitívne vyjadrenie k projektu RIOP, zameranému na celkovú internú a externú 

rekonštrukciu školy.  

 Pripravuje sa nová organizačná štruktúra školy, príprava prác na CNC zariadeniach a 

nová praktická výučba odboru energetika a autoelektronik. 

 

K bodu 7 - OV, ŠI, ŠJ - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2015/2016 – vedúci úsekov 

 Bc. Habovštiak informoval prítomných o pripravenosti OV pre tento školský rok.  

Žiaci štvrtých ročníkov boli umiestnení o firmách, s ktorými škola uzavrela zmluvy. Tie 

v niektorých firmách robili dosť veľké problémy a tak od spolupráce so školou upustili. 

Ťažšie sa zazmluvňovali autoelektronici, keďže sa jedná o malé servisy, v ktorých si 

kvalifikovaných inštruktorov nemôžu dovoliť.  

 Žiaci trojročných učebných odborov elektromechanik taktiež praxujú vo firmách, 

stolári zabezpečujú svojimi výrobkami interiérové do vybavenie školy.  

Vedenie školy zvažovalo aj duálne vzdelávanie, v týchto podmienkach je však nereálne ho do 

školy zaviesť. 

  Materiálové zabezpečenie a náradie pre I, II, III-tí ročník je realizované cez sponzorov 

z dôvodu nedofinancovania od štátu. Dopyt po žiakoch v niektorých odboroch je väčší ako je 

možne reálne poskytnúť firmám.   

 Ako jediný Slovenský zástupcovia sa naši žiaci zúčastnili súťaže Zabezpečovacie 

systémy - Jablotrón, kde sa umiestnili na veľmi peknom siedmom mieste zo 14 družstiev, na 

Slovenskom Jablotroniku 2015 v rámci robotronických dní z ôsmych účastníkov naše dva 

družstvá získali prvé a druhé miesto. 

  Ing. Javorek podotkol, že má prísť zmena zákona o dofinancovaní nákupu na OV a 

opakovane pripomenul, že čo do financovania školskej jedálne, prostriedky od štátu na jej 



činnosť sú nedostatočné a nezobrazujú ani skutočné náklady na zdravú výživu. V súčasnosti 

sa stravuje počas obedňajších prestávok priemerne 250 stravníkov.  

 Za ŠI sa zasadnutia nezúčastnil nikto. 

 

K bodu 8 - Plán práce na  rok 2016 – Bc. Garbiarová 

 Plán práce RŠ bol už schválený na predchádzajúcom zasadnutí, na dnešnom sme 

odsúhlasili len oficiálne dátumy a to 18.5.2016 a 20.10.2016. V prípade, že nastanú 

mimoriadne zmeny, predsedníčka prostredníctvom e-mailovej pošty v dostatočnom predstihu 

bude informovať.  

 

K bodu 9 - Činnosť študentského parlamentu – zástupca žiakov 

 Činnosť Žiackej školskej rady má na našej škole dlhú a plodnú tradíciu o čom nás 

presvedčil R. Gluch, zástupca z radov študentov. V krátkosti vyhodnotil činnosť rady za 

minulý školský rok, z ktorej vyberáme:  

- ŽŠR tvoria žiaci všetkých ročníkov a tried v počte 40 (v budúcnosti pre lepšiu 

spoluprácu a organizovanosť chcú počet zredukovať),  

- zorganizovali niekoľko zbierok na pomoc potrebným: Biela pastelka, Deň narcisov ... 

- zúčastnili sa v Terchovej vzdelávacieho workshopu Mladí líder, školenia ŽŠR v hoteli 

Junior a 1. zasadnutia Krajského stredoškolského parlamentu, stretnutia koordinátorov 

a členov regionálneho parlamentu ORAVA, 17. Valného zhromaždenia Rady mládeže 

ŽK, 

- zorganizovali Imatrikuláciu pre žiakov prvých ročníkov, stretnutie s riaditeľom školy, 

Mikuláša, Vianočnú akadémiu, Deň úsmevov, Valentínske palacinky, napiekli mafiny 

na Deň učiteľov,  

- na konci školského roku si zorganizovali Športovo-relaxačný deň na kolkárni pod 

Kľozovom a veľmi pozitívne boli hodnotené návštevy členov na pôvodných ZŠ, ktoré 

navštevovali, kde vysvetľovali činnosť ŽŠR u nás a zároveň propagovali školu.  

V tomto školskom roku plánujú pokračovať v nastavenom trende a pokúsia sa 

zorganizovať Vianočný turnaj v ľubovoľnej disciplíne, prípadne turnaj v hre na PC.  

Zároveň požiadal o pomoc pri dobudovaní novej miestnosti pre ŽŠR (maliarske 

potreby, skriňa, stôl). 

Presné znenie správy prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.2 

 

  

K bodu 10 - Rôzne, diskusia  

 p. Virostko sa informoval, či ŠO Programovanie a riadenie CNC strojov je aj pre 

externé štúdium na čo mu Ing. Smolár odpovedal, že z kapacitných a personálnych dôvodov 

to možné nie je možné.   

Taktiež sa zaujímal o obmenu prístrojového parku, konkrétne meracích prístrojov, ktoré sú 

podľa neho naozaj zastaralé.  Podľa vyjadrenia riaditeľa školy, meracie prístroje a ostatné 

učebné pomôcky sa obmieňajú podľa možností školy.  

 p. Čierny odporučil kontrolu vozíkov s náradím na autodielňach, ktoré sú podľa jeho 

informácií nedostatočne zásobené. Bc. Habovštiak  sľúbil okamžitú kontrolu stavu a poukázal 

na zodpovednosť zo strany MOV.  

 p. Virostko požiadal školu o pomoc pri organizovaní spomienkových akcií pri 

príležitosti úmrtia ThDr. Tomanóczyho, významnej osobnosti našej obce. Táto mu bola, zo 

strany riaditeľa školy, prisľúbená. 

 Ing. Smolár požiadal p. Virostka o možnosť spolupráce s Panasonicom pre učiteľov a 

MOV v rámci dopytu firiem z oblastí výrobnej sféry a vyučovacieho zamerania.  

 

 

 



K bodu 11 - Uznesenie , záver 

Uznesenie č. 2/2015 : 
 Berie na vedomie: 

a) Informácie ku školským vzdelávacím a výchovným programom, zmenám v školskom 

zákone, 

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

otváraných odboroch pre školský rok 2015/16   

c) Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovo-technickom zabezpečení V/V 

procesu v šk. rok 2015/16 

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

pre školský rok 2015/16 

e) Organizačné zabezpečenie činnosti OV a ŠJ na šk. rok 2015/2016 

f) Plán práce RŠ, Spojenej školy v Nižnej – návrhy termínov zasadnutí na  rok 2016 

g) Činnosť študentského parlamentu  

 

 Schvaľuje: 

            1/ Program zasadnutia  bez pozmeňujúcich návrhov počtom 8 hlasov,  

         (proti 0, zdržal sa 0) 

2/ Výročnú správu školy za rok 2014/15 počtom 8 hlasov, 

        (proti 0, zdržal sa 0) 

3/ Návrh termínov zasadnutí RŠ na kalendárny rok 2016 počtom 8 hlasov,  

        (proti 0, zdržal sa 0)  

4) Nový ŠkVP Programovanie a riadenie CNC strojov, ako aj zmeny v ostatných 

ŠkVP počtom 8 hlasov,  

        (proti 0, zdržal sa 0) 

 Odporúča: 

 1/  Zástupcovi OV previesť kontrolu náradia na autodielňach. 

  2/  Spolupodieľať sa na príprave programu k výročiu úmrtia ThDr. Tomanóczyho. 

 Ukladá:   
  1. ŽŠR inovovať obsah NN vo vestibule školy     

       T: november 2015  

       Z: zástupcovia ŽŠR  

    

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

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 26. 10. 2015  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 

poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 

 

 

 

 

Nižná 26. 10. 2015 

Zapísala:      Predseda Rady školy : 

Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 

    

 
 


