
Z á p i s n i c a 
z prvého zasadnutia Rady školy, Spojená škola Nižná, v roku 2011  

 
Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:  17. 03. 2011  
Prítomní :   Podľa  prezenčnej listiny (príloha č.1) 
Program:  

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 
2. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2010 – predseda   RŠ 
3. Štatút Rady školy a Plán práce školy za rok 2011 – predseda RŠ 
4. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2010/20111 a plnenie 

plánu práce školy – zástupca pre teoretické predmety RNDr. Adámusová. 
5.  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku     
 2010/2011 s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy – riaditeľ 
 školy Ing. Smolár 
6. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy – Ing.Javorek 
7. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2010 - hlavná a podnikateľská činnosť-

Ing.Javorek 
8. Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc. Bedrichová 
9. Rôzne a diskusia 
10. 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 sedem členov RŠ porada bola uznášania schopná. Na  
úvod všetkých srdečne privítala, osobitne nového starostu obce Nižná, Ing. Jaroslava 
Rosinu.  
Ospravedlnení: Ing. Miriam Skácelová, Ing. Ivan Šaško, Mgr. Ján Vilček, Ing. Jozef 
Višňovský. 
      Predložila program zasadnutia, ktorý bol  po doplnení o opakované schválenie nového 
študijného odboru, reklamná tvorba, počtom sedem hlasov schválený. Proti – 0 hlasov, 
zdržal sa – 0 hlasov.  
 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 4/10, kde v odporúčaní boli úlohy splnené 
nasledovne:  
 Za obecný úrad sa bude pravidelných zasadnutí zúčastňovať starosta obce, Ing. Rosina 
Jaroslav, ŽŠR bude na svoje zasadnutia prizývať zástupcov rodičov, vedenia školy ako aj 
obce, vedenie školy prehodnotilo kritériá na prijímacie pohovory a upravilo bodovanie pri 
znížených známkach zo správania.  
 Ďalej vedenie školy jednalo s VÚC o možných krokoch v prípade rekonštrukcie 
plavárne, keďže priama finančná dotácia nieje možná, hľadajú sa iné alternatívy, ktoré 
však závisia od vyhodnotenia aktuálneho stavu a vypracovania posudku na finančné 
náklady. V tejto veci škola jedná.  
 V otázkach ukladá, ktoré RD na svojom predchádzajúcom zasadnutí schválila, boli 
úlohy splnené, prípadne sa plnia priebežne. 

 
K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2010 – Bc. Garbiarová  
 Predsedníčka RŠ prečítala prítomným správu o činnosti RŠ, SŠ v Nižnej za 
kalendárny rok 2010, ktorá bola zároveň počtom sedem hlasov schválená. Proti – 0 hlasov, 
zdržalo sa 0 hlasov. Celé znenie správy je priložené ku zápisnici ako príloha č.2. 
 
 
 



K bodu 3 - Štatút Rady školy a Plán práce školy na rok 2011  
 Predsedníčka RŠ, SŠ v Nižnej prečítala prítomným štatút RŠ tak, ako bol po 
predchádzajúcich doplneniach a doporučeniach upravený a dala o jeho úplnom znení 
hlasovať. Štatút RŠ bol počtom ... hlasov schválený. Jeho úplné znenie je priložené ku 
zápisnici ako príloha č.3. 
 
K bodu 4 - Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2010/2011 
a plnenie plánu práce školy 
 Ing. Kozáčiková, zástupca za odborné predmety, vyhodnotila prvý polrok školského 
roku 2010/2011 čo do prospechu, dochádzky a správania. Porovnala výsledky 
s predchádzajúcimi identickými polrokmi šk. rokov 2008/2009 a 2009/2010. 
U vyznamenaných žiakov (43) a žiakov  s veľmi dobrým prospechom (109) došlo k zvýšeniu 
počtu napriek zníženiu celkového počtu študentov na našej škole. Znížil sa počet 
neprospievajúcich a neklasifikovaných žiakov. V správaní sa naopak zvýšil počet pokarhaní 
riaditeľom školy (59), znížených známok zo správania na druhý (41) a štvrtý stupeň (14 
žiakov). Tieto výsledky zaznamenávame u 706 žiakov v školskom roku 2010/2011.  
 Ing. Smolár Peter sa vyjadril k plneniu plánu školy na školský rok 2010/2011. Vedenie 
školy sa zameralo najmä na šetrenie energií, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom rozdelenia kompetencií na predmetové komisie (vznikla napr. predmetová 
komisia triednych učiteľov, deviati členovia ped. zboru sa zapojili do projektu feedback – 
spätná väzba ich komplexného ohodnotenia zo strany žiakov...), zvyšovanie celkovej úrovne 
školy vstupom do certifikačného procesu. Tento bol nedávno úspešne ukončený. Vysvetlil 
prítomným celý systém certifikácie. Ratingová agentúra IES (International education society) 
v Londýne uskutočnila na našej škole v období od novembra do marca vyhodnotenie 
vyžiadaných podkladov podľa platných európskych noriem. Na základe získaných informácií 
nás nakoniec zaradila do kategórie B, čo je veľmi vysoké hodnotenie v rámci celého 
školského európskeho systému. V hodnotiacej škále od 1 – 12 sme skončili šiesty. Pre našich 
absolventov to má veľký význam. Pri úspešnom ukončení štúdia maturitnou alebo záverečnou 
skúškou môžu získať aj certifikát školy, ktorí im umožní ľahšie sa zaradiť na trhu práce v EÚ. 
Aj v snahe získavať čoraz vyšší kredit, začíname spolupracovať aj so zahraničnými školami. 
 Vedenie školy zriadilo na škole vzdelávacie centrum, ktoré bude v priebehu roku 
k dispozícii pre školenie autoservisov a od septembra 2011 ho plánujme využiť pre našich 
študentov na vzdelávanie v troch akadémiách (spoločnosť Cisco, NI akadémia a IPC 
akadémia).  
 Vedenie školy opakovane zaslalo žiadosť na VÚC o vytvorenie Centra odborného 
vzdelávania podľa nových postupov, smerníc a po splnení všetkých podmienok. Následne sa 
bude čakať na výberové konanie.  
 
K bodu 5 -  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku 
2010/2011 s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy.  
 p. Pažítková oboznámila prítomných s aktuálnym stavom financovania školy, ktoré je 
opäť poddimenzované či už v prevádzkových (80%) alebo mzdových (90%) rozpočtu školy. 
Ostatné financie ostávajú na VÚC. Napriek tomu sa nám zatiaľ darí  s rozpočtom vychádzať. 
V tomto roku nám však znížili dotáciu na plaváreň.  
 Ing. Smolár  doplnil p. Pažítkovú informáciami o plánovaných úpravách v priestoroch 
školy a chystanom vzdelávaní. Vyberáme: bude pokračovať výmena okien na objekte školy, 
oprava šatní a WC pri telocvični, budujú sa dielne na silnoprúd a miestnosť pre vzdelávanie 
autoservisov (podľa záujmu zvonku), nákup nových technológií.  
 
 
 
 



K bodu 6 - Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy.  
 p. Pažítková informovala prítomných o činnosti občianskeho združenia, ktoré 
v minulom kalendárnom roku 2010 vykazovalo príjem 775,76 € (šlo o 2% dane, dotácie 
a dary). Výdavky boli vynaložené na dovybavenie výučby v celkovej sume 761,20 €.  
 V najbližšom období OZ plánuje valné zhromaždenie a oslovenie silných partnerov 
o príspevok 2% z dane za minulý kalendárny rok 2010. Stav finančných prostriedkov bude 
priložený k zápisnici ako príloha č.4. 
                
K bodu 7 - Správa o výsledku hospodárenia za rok 2010 a hlavná a podnikateľská 
činnosť. 
 p. Pažítková oboznámila prítomných s hospodárením a plnením rozpočtu Spojenej 
školy za kalendárny rok 2010. Táto hospodárila v účtovnom období k 31.12.2010 
s prostriedkami príspevku zo štátneho rozpočtu a prostriedkami z vlastných výnosov 
organizácie. Účtovne sa organizácia rozdelila na tri časti, ktoré sú financované samostatne: 
škola, školský internát a školská jedáleň. Tu pribudli finančné prostriedky z plavárne a tzv. 
vzdelávacie poukazy.  
a) finančné prostriedky od ŽSK (MŠ SR)  
    osobné náklady:  1 144 075€ 
    prevádzka spolu:    318 996€ 
    ROZPOČET       1 463 071€ 
b) finančné prostriedky od ŽSK  
     Školský internát     89 399,00€  
     Školská jedáleň      15 856,00€    
c) tržby z predaja služieb  
     hlavná činnosť               229 370,99€  
     podnikateľská činnosť    17 225,47€ 
 Spojená škola  mala za spomenuté obdobie hospodársky výsledok  98 056,44€, z toho 
podnikateľská činnosť 0,52€, ktorý vyjadruje len účtovnú hodnotu, nie skutočnosť.  
Kompletnú správu o hospodárení školy, tržby a výrobné náklady ako aj podnikateľskú 
činnosť prikladáme ku zápisnici ako prílohu č.5. 
 
K bodu 8 - Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov.  
 Bc. Bedrichová oboznámila prítomných s hodnotiacou správou záujmového 
vzdelávania za školský rok 2010/2011. Na začiatku šk. roku boli 708 študentom odovzdané 
vzdelávacie poukazy a ponúknutých 68. Na školu bolo prijatých celkovo 710 poukazov, 
z toho 26 externých. Reálne začalo pracovať 50 záujmových útvarov, ktoré vedú záznamy 
o svojej činnosti, ktorá je zároveň vedením školy kontrolovaná. Podrobná hodnotiaca správa 
je pripojená k zápisnici ako príloha č.6.  
 
K bodu 9 - Rôzne, diskusia  
 Ing. Rosina, starosta obce Nižná prisľúbil pravidelnú osobnú účasť na zasadnutiach 
RŠ a spoluprácu do budúcnosti. Oboznámil prítomných aj s niektorými plánovanými 
novinkami a opatreniami, ktorých súčasťou sa môže stať aj naša škola. Ide napr. o možnosť 
publikovať viac informácií o dianí na škole a úspechoch našich žiakov nielen zo strany 
pedagógov, ale aj Žiackej školskej rady...  
 Ing. Smolár informoval o niektorých zaujímavých skúsenostiach z návštevy Čiech, na 
škole s podobným zameraním a študijnými odbormi. Taktiež spomenul niektoré skutočnosti  
z porady riaditeľov škôl ŽSK a ich nespokojnosť s aktuálnym stavom. Ako príklad bol 
spomenutý Trenčiansky samosprávny kraj, kde pristúpili k radikálnemu riešeniu existencie 
škôl s minimálnym počtom žiakov a fakt že prechádzajú na 100% normatív. 
  
 



K bodu 10 - Uznesenie , záver 
 
Uznesenie č. 1/ 11: 

� Berie na vedomie: 
            a/ Vyhodnotenie činnosti RŠ SŠ Nižná, za kalendárny rok 2010.  
 b/ Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1.polrok šk. roku 2010/2011 a plnenie plánu práce 
 školy.  
 c/ Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku 2010/11, 
 s výhľadom na 2. polrok a špeciálne financovanie školy.  
 d/ Informácie o činnosti Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy.  
 e/ Správu o výsledku hospodárenia za rok 2010, hlavnú podnikateľskú činnosť.  
 f/ Informácie o záujmovom vzdelávaní žiakov. 
 

� Schvaľuje: 
            1/ Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0) 
            2/ Správu o činnosti RŠ, SŠ Nižná za kalendárny rok 2010 počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0) 
            3/ Štatút RŠ, SŠ Nižná a plán práce na kalendárny rok 2011 počtom 10  
      / z toho 3 e-meilom/      (proti 0, zdržal sa 0)  
 4/ Plán výkonov pre nadstavbové štúdium, kde plánujeme otvoriť dve triedy 
 v školskom roku 2011/2012 počtom 7 hlasov,  
          (proti 0, zdržal sa 0)  
 5/ Nový študijný odbor na Strednej umeleckej škole, reklamná tvorba pre školský rok 
 2012/2013 počtom 7 hlasov,   
          (proti 0, zdržal sa 0)  
  
 

� Odporúča: 
1/  ŽŠR zverejňovať pravidelne informácie o svojej činnosti na internetovej stránke 
školy, v Nižnianskych ozvenách a na informačnom paneli obecného úradu. 

 2/  ŽŠR prizývať na svoje zasadnutia zástupcov vedenia SŠ, zamestnancov, zástupcov 
 obce a Rodičovskej rady.  
 3/ Riaditeľovi školy informovať kompetentných o prípravných prácach na 
 rekonštrukciu strechy na plavárni. 
 
� Ukladá:     

1. ŽŠR zverejniť informácie o svojej činnosti a činnosti všetkých študentov SŠ na   
paneli obecného úradu v Nižnej.   

             T: 19.05.2011 
       Z: zástupcovia ŽŠR    
 

Uznesenie bolo schválené počtom  / 7 /  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  28. 09. 2010  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 17. 03. 2011  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 
    
 


