
 
 

      Z á p i s n i c a  
 

z prvého zasadnutia Rady školy, Spojenej školy Nižná 
 

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   17. 05. 2017  
Prítomní :  Podľa  priloženej prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                
Program:  

1. Otvorenie –  plnenie uznesenia 
2. Vyhodnotenie činnosti rady školy za kalendárny rok 2016 – predseda RŠ  
3. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2016/2017 – zástupca pre 

SOŠT, Ing. Kozáčiková   
4. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných skúšok 

trojročných učebných odborov – zástupkyňa školy Ing. Kozáčiková,  Bc. Bielončík 
5. Plán výkonov na školský rok 2018/2019 a koncepčný zámer rozvoja školy - riad školy, 

Ing. Smolár 
6. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – riaditeľ 

školy, Ing.  Smolár 
7. Vyhodnotenie činnosti po jednotlivých úsekoch za 1.polrok školského roku 2016/2017 

škola, OV, ŠI,ŠJ - vedúci úsekov 
8. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy – Ing. Javorek 
9.  Správa o výsledku hospodárenia za kalendárny rok 2016, hlavná a podnikateľská 

činnosť - Ing. Javorek 
10.  Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc. Bedrichová  
11.  Rôzne a diskusia  
12.  Uznesenie a záver 

                                                             
K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 3/16  

 Pracovnú poradu Rady školy otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, predsedníčka RŠ,   
Spojenej školy Nižná. Prítomnosťou 7 členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  
úvod všetkých srdečne privítala. 
Ospravedlnení: Ing. Miriam Skacelová, Mgr. Štefan Kristofčák, Bc. Zuzana Mešková,  
Ing. Jozef Višňovský 
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol počtom sedem hlasov schválený. Proti – 0 
hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 3/16, kde v odporúčaní boli úlohy splnené 
nasledovne:  
 Odporúča: 

Odpoveď o splnení úlohy sme nedostali, keďže zástupcovia VÚC sa ospravedlnili. 
 
K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2016 – Bc. Garbiarová.  
 Predsedníčka RŠ prečítala prítomným správu o činnosti RŠ, SŠ v Nižnej za 
kalendárny rok 2016, ktorá bola zároveň počtom 7  hlasov schválená, proti – 0 hlasov, zdržalo 
sa - 0 hlasov. Celé znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.1. 
 
K bodu 3 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2016/2017. 
 Ing. Kozáčiková, zástupca riaditeľa za SOŠT, vyhodnotila prvý polrok školského roku 
2016/2017 čo do prospechu, dochádzky a správania.  

V porovnaní s adekvátnym obdobím predchádzajúceho školského roku nedošlo 
k výraznejším zmenám v prospechu. Z celkového počtu 639 žiakov s vyznamenaním skončilo        



44 žiakov, s PVD 134, neprospelo 58 a neklasifikovaní boli 3 žiaci. V správaní sa počet 
znížených známok zo správania na druhý stupeň znížil na 18, tretí stupeň sa znížil na 6 
a štvrtý stupeň dostalo 6 žiakov. Dochádzka na vyučovanie dosiahla priemer na žiaka     
58,33.                 

 
K bodu 4 -  Príprava maturitných skúšok denného a záverečných skúšok trojročných 
učebných odborov – zástupkyňa školy, Ing. Kozáčiková, Bc. Bielončík.  
 Ing. Kozáčiková informovala prítomných o aktuálnych výsledkoch MS na našej škole. 
K dnešnému dňu prebehla písomná a praktická časť MS, ktorej sa zúčastnilo 140 žiakov 
maturitných ročníkov (z toho 7 žiakov neukončilo ročník). Výsledky z PF IČ a EČMS boli na 
školu doručené   s nasledovnými výsledkami:  
Nemecký jazyk: z 10 žiakov boli 3 neúspešní 
Anglický jazyk: B2 absolvovalo 5 žiakov úspešne, B1 neúspešných bolo 10 zo 125 žiakov 
Slovenský jazyk a literatúra:   zo 140 žiakov bolo 16 neúspešných     
Matematika: ide o dobrovoľný predmet a naši žiaci urobili testy na 14,18%.  
PFIČ neúspešne absolvovali 8 žiaci. Štyria neuspeli v obidvoch častiach. 

Situácia sa každoročne zlepšuje aj vďaka koncoročným testom v treťom ročníku ku 
ktorým pribudol aj test z ANJ a NEJ. 

Bc. Bielončík informoval prítomných, že od 15. do 19. mája 2017 absolvovalo 
praktickú maturitnú skúšku 140 študentov, z ktorých autoelektronici obhajovali svoje práce 
priamo v autoservisoch. Práve tieto boli na veľmi vysokej úrovni a dosiahli vynikajúce 
výsledky. V tomto školskom roku sa aj situácia u osobných počítačoch a počítačových 
sieťach ako aj u  energetikov výrazne zlepšila. Už tradične žiaci SUŠ prezentovali svoje práce 
na veľmi vysokej úrovni. V súčasnosti sú ich maturitné práce vystavené v klubovni školy. 

V mesiaci jún 2017 od 16. do 22. prebehnú na škole záverečné skúšky v učebných 
odboroch TAP, stolár, elektromechanik a priemyselnej elektrotechnike. Žiaci, ktorí majú 
záujem pokračovať v študijnom odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúd, 
môžu si podať prihlášku na nadstavbové štúdium.  

SOPK vyjadrili s témami na ZS spokojnosť bez pripomienok a zaslali osvedčenia. 
V júni 2017 budú prebiehať skúšky elektrotechnickej spôsobilosti 508/2009 §21, na 

ktorú sa majú možnosť prihlásiť všetci žiaci so zameraním mechanik elektrotechnik.. 
 
K bodu 5 – Plán výkonov na školský rok 2018/2019 a koncepčný zámer rozvoja školy – 
riaditeľ školy, Ing. Smolár.       
 Nový plán výkonov je potrebné schváliť do 30. 06. 2017 na VÚC a návrh vedenia SŠ 
v Nižnej je nasledovný: na SOŠT pre študijný odbor mechanik elektrotechnik plánujeme 
otvoriť štyri triedy s počtom 100 žiakov (30 žiakov osobné počítače a počítačové siete, 30 
energetika, 20 autoelektronika a 20 žiakov pre CNC stroje), jedna trieda pre trojročný učebný 
odbor elektromechanik – silnoprúdová technika s počtom 20 žiakov a 10 žiakov na 
automatizačnú techniku, ktorá ide do duálneho systému. Technicko administratívny pracovník 
na našej škole končí. Na SUŠ plánujeme otvoriť triedu 27 žiakov propagačných grafikov 9 
a grafický dizajn 18 žiakov. Škola má záujem zapojiť sa aj do duálneho vzdelávania a to 
s učebným odborom elektromechanik - automatizačná technika pre jednu triedu s počtom 10 
žiakov ako aj silnoprúdová technika. Momentálne prebiehajú rokovania s firmami.  

Plán výkonov na rok 2018/2019, ako aj súhlasné stanovisko k duálnemu vzdelávaniu, 
bolo jednohlasne schválené počtom 7 hlasov (proti 0, zdržal sa 0). 
 
K bodu 6 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov 
– riaditeľ školy, Ing. Smolár  
 Ing. Kozáčiková oboznámila prítomných s novými ŠkVP pre učebný odbor 
elektromechanik – automatizačná technika 2683 H, ktoré boli počtom 7 hlasov schválené 
(proti 0, zdržalo sa 0 členov RŠ). 



 Ing. Smolár pripomenul, že čo do koncepčného zámeru, víziou širšieho vedenia školy 
je vytvoriť skupinu ľudí, ktorí budú zameraní na cieľavedomejšiu prípravu nadaných 
študentov pre štúdium na vysokej škole. Bude sa jednať najmä o profilové predmety pre 
študijný odbor mechanik elektrotechnik (matematika a fyzika). Pripravuje sa spolupráca s VŠ 
v Žiline a projekty zamerané na podporu mechatroniky a informatiky.  

Do duálneho vzdelávania zatiaľ zapojíme jeden učebný odbor. Naďalej budeme 
rozvíjať odbor Programovanie a  riadenie CNC strojov,  k výučbe pripravujeme ďalších 
odborníkov a špecializované dielne, hľadajú sa aj externí zamestnanci.  
 Požiadali sme akreditačnú komisiu o  schválenie štyroch uhlov celoživotného 
vzdelávania a to: bezolovnaté spájkovanie, akadémia CISCO, programovanie v PLC 
a LABWIEV. 
   
K bodu 7 – Vyhodnotenie činnosti školy po úsekoch za šk. rok 2016/2017 OV, ŠI, ŠJ -
vedúci úsekov 
 Bc. Tomkuliak  oboznámil prítomných s činnosťou školského internátu za I. polrok šk. 
roku, ktorej celé znenie prikladáme ako prílohu č. 2.  
 Bc. Bielončík, zástupca pre OV informoval prítomných o činnosti OV za prvý polrok, 
z ktorej vyberáme: uskutočnili sa súťaže zručnosti vo všetkých odboroch v 1. – 3. ročníku, 
naši žiaci obsadili 7. miesto v súťaži družstiev JABLOTRON CUP v Českej Třebovej, dobre 
nás reprezentovali aj na krajskom kole v elektrotechnike ZENIT, pravidelne sa žiaci 
zúčastňovali návštev školy bez obmedzenia, ale aj v rámci Dňa otvorených dverí, zúčastnili 
sme sa Burzy povolaní v Námestove, Dolnom Kubíne a v Trstenej, zúčastňovali sme sa 
odborných exkurzií.. 
 Ing. Javorek opäť poukázal na nedostatočné financovanie školskej jedálne z dôvodu 
zle nastaveného normatívu. V súčasnosti obed poberá cca 180 žiakov a raňajky 20 žiakov. Do 
jedálne je potrebné dokúpiť nový riad a v budúcnosti plánujeme stravovanie riadiť cez 
internet. Novinkou je aj spaľovanie odpadu a to v spaľovni v Dolnom Kubíne a skutočnosť, 
že v súčasnosti sa používa až 90 % mrazenej stravy. 
 
K bodu 8 - Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy, Vzdelávacieho centra 
– Ing. Javorek   
 Ing. Javorek informoval prítomných o stave finančných prostriedkov v roku 2016, 
ktoré boli k 01.01.2016 na účte, ako aj o celkovom hospodárení združenia. Celé znenie 
prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.3. 
 
K bodu 9 – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016, hlavná a podnikateľská 
činnosť.  
 Ing. Javorek ďalej informoval členov RŠ o výsledku hospodárenia za rok 2016, kde 
škola disponovala  195 601€  prevádzkovými a 1 445 731€ mzdovými nákladmi, čo je na 
prevádzku školy nedostatočné. Stále je financovanie školskej jedálne nedostatočné a zle 
nastavené, napriek tomu sa škola dostala do relatívne nízkych mínusových čísiel. Kompletná 
správa bude priložená ku výročnej správe školy, k zápisnici (príloha č. 4). 
  
K bodu 10 – Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc. Bedrichová 
  Bc. Bedrichová oboznámila prítomných s hodnotiacou správou záujmového 
vzdelávania za školský rok 2016/2017. Na začiatku šk. roku boli 647 študentom odovzdané 
vzdelávacie poukazy a ponúknutých 33 krúžkov. Na školu bolo prijatých celkovo 592 
poukazov, 55 žiakov odovzdalo poukazy inej inštitúcii. Reálne začalo pracovať 33      
záujmových útvarov, ktoré vedú záznamy o svojej činnosti v elektronickom záznamníku 
v rámci ASC agendy, ktorá je zároveň vedením školy kontrolovaná. Podrobná hodnotiaca 
správa je pripojená k zápisnici ako príloha č.5.  
 



 
 
K bodu 11 - Rôzne, diskusia  
 Ing. Smolár informoval o plánovanej rekonštrukcii celej školy, sociálnych zariadení 
a to aj za podpory VUC Žilina. Práce by sa mali začať už začiatkom školských prázdnin. 
 M. Kekeláková, členka RŠ za študentov, oboznámila prítomných s novým 
medzinárodným projektom, do ktorého sa plánujú zapojiť niektorí žiaci našej školy.  
 Bc. Garbiarová sa poďakovala za aktívnu prácu v Rade školy pánovi Čiernemu a 
Hudecovej, ktorým končí mandát v Rade školy a praje im ešte veľa pracovných úspechov 
v osobnom živote. 
 
K bodu 12 - Uznesenie , záver 
Uznesenie č. 1/2017 :   
 Berie na vedomie: 
a) Správu o činnosti Rady školy za rok 2016. 
b) Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2016/2017 a plnenie plánu 

práce školy, 
c) Prípravu a priebeh maturitných skúšok denného štúdia a záverečných skúšok 

trojročných učebných odborov,  
d) Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2016/2017 OV, ŠI, ŠJ,  
e) Informácie o činnosti Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy 

a Vzdelávacieho centra,  
f) Správu o výsledku hospodárenia za rok 2016, hlavnú podnikateľskú činnosť, 
g) Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov.  
 Schvaľuje: 
1. Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7 hlasov,  

(proti 0, zdržal sa 0) 
2.  Plán výkonov  na školský rok 2018/2019 v rozsahu 100 žiakov pre študijný odbor 

mechanik elektrotechnik, 30 pre učebný odbor elektromechanik a 27 žiakov pre SUŠ 
počtom 7 hlasov,  
        (proti 0, zdržal sa 0)  

3. Duálne vzdelávanie pre učebný odbor elektromechanik, automatizačná technika 
a silnoprúdová technika pre šk. roky 2018/219,  

(proti 0, zdržal sa 0)  
4. ŠkVP pre učebný odbor elektromechanik – automatizačná technika 2683 H – 12 

počtom 7 hlasov  
(proti 0, zdržal sa 0) 

 Odporúča:  
Vedeniu školy vytvoriť podmienky pre prípravu budúcich záujemcov o štúdium na VŠ 
a to v intenzívnejšom štúdiu profilových predmetov (matematika a fyzika) 
        T: šk. rok 2017/18 
Uznesenie bolo schválené počtom  7  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 

Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa 19. 05. 2016  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 17. 05. 2017 
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská                         Bc. Mária Garbiarová 


