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

Miesto konania: klubovňa Spojenej školy 
Termín konania:   19. 05. 2011  
Prítomní :Podľa  prezenčnej listiny  
 
Program: : 1.   Otvorenie – plnenie uznesenia 
                  2. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov    

a otváraných odboroch pre šk. rok 2011/2012 – zástupkyňa RŠ, RNDr. 
Adámusová 

3. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných 
skúšok trojročných učebných odborov – zástupkyňa RŠ – Ing. Kozáčiková 

4. Plán výkonov na školský rok 2012/2013 a koncepčný zámer rozvoja školy – 
riad. školy, Ing. Smolár  

5.   Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – 
riad. školy, Ing. Smolár 

      6.   Informácia o projektoch schválených pre šk. rok 2011/2012 
      7.   Rôzne, Diskusia 
      8.  Uznesenie, Záver  
 

K bodu 1 - Otvorenie a plnenie uznesenia 
 Pracovnú poradu Rady školy, SŠ Nižná, otvorila a viedla Bc. Mária Garbiarová, 
predsedkyňa RŠ. Privítala nového člena žiackej rady Mateja Stacheru. Prítomnosťou 8 
členov RŠ porada bola táto uznášania schopná. Na  
úvod všetkých srdečne privítala.  
 Ospravedlnení: Ing. Višňovský J., Ing. Šaško I., p. Čičmanová I.  
 Mgr. Lešňovská prečítala uznesenie 1/11, kde v odseku odporúča , bod 1 a 2 naďalej 
trvajú. K bodu 3 sa Ing. Smolár vyjadril v tom zmysle, že bol vypracovaný odborný 
posudok, ktorý zároveň navrhuje tri možné riešenia havarijného stavu strechy plavárne. 
V najbližšej dobe prebehne sedenie s dodávateľom tepla a taktiež bude nevyhnutné 
iniciovať stretnutie na VÚC k tejto problematike. V opačnom prípade, ak nedôjde 
k rozumnej dohode a nájdeniu riešenia, plaváreň bude v budúcom roku zatvorená.  
 Ing. Vilček s týmto súhlasil a doporučil spojiť sa s p. Šebestovou na VÚC.  
 V odstavci ukladá, uznesenia 1/11 úloha naďalej trvá.   

 
K bodu 2 – Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov 
a otváraných odboroch pre šk. rok 2011/2012  
 RNDr. Adámusová, zástupkyňa pre SUŠ, informovala prítomných, že v dňoch 30.-31. 
marca 2011 prebehli na SUŠ talentové skúšky na študijné odbory propagačná grafika 
a umelecko remeselné spracúvanie dreva (URSD). Prihlásených bolo 69 žiakov, prijatých 
bolo nakoniec 27 žiakov na propagačnú grafiku a 10 na URSD podľa študijných výsledkov 
a výsledkov talentových skúšok.  
 Na SOŠT bolo pôvodne prihlásených 292 žiakov, z toho na mechanika elektrotechnika 
213. Presnejšie 64 na autoelektronika (máme prijať 30), 94 počítačové siete (40), energetika 
(10), mechanik v autoelektronike (24). Na technicko administratívnu pracovníčku máme 
zapísaných 11 dievčat, na stolára 10 chlapcov a na elektromechanika 16. Ide o trojročné 
učebné odbory. Spolu je teda prijatých 178 žiakov do prvého ročníka. Pre doplnenie 
niektorých učebných odborov vyhlásime ešte druhé kolo prijímacích pohovorov.  
 Ing. Smolár opakovane poukázal na neudržateľný stav v trojročných učebných 
odboroch, ktoré pri takomto záujme zo strany rodičov a žiakov onedlho úplne zaniknú 
a vznikne situácia, kedy robotnícke a remeselné pozície na trhu práce ostanú prázdne. Ako 
príklad uviedol Českú republiku, kde opätovne začínajú podporovať najmä tieto odbory.  



 Ing. Skácelová v súvislosti s tým pripomenula, že sa pripravuje zmena v zákonoch 
o financovaní.  
 
K bodu 3 – Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 
a záverečných skúšok trojročných učebných odborov.  
 Ing. Kozáčiková, zástupkyňa pre SOŠT, skonštatovala, že na SUŠ externú časť MS 
absolvovalo 44 žiakov, z toho v SJL neprospeli dvaja žiaci (priemer školy 53,9), NEJ z 15 
žiakov neprospeli 12 (priemer školy 23,6), v ANJ neprospel jeden žiak (priemer školy 52,8), 
a v matematike maturovala jedna žiačka, ktorá neprospela (priemer 23,3).  
 Na SOŠT v predmete SJL zo 132 žiakov dvaja neprospeli (priemer školy 52,8), v NEJ 
z 45 neprospelo 34 (priemer školy 28,2), v ANJ z 85 neprospelo 7 žiakov (priemer školy 
50,2) a v matematike zo 7 žiakov neprospeli 4 (priemer 39,0).  
 Od pondelka 23.5.2011 začínajú ústne maturitné skúšky, ktorých sa zúčastní 171 
maturantov. 
 Bc. Bielončík, vrchný majster, informoval prítomných o priebehu praktickej časti 
maturitnej skúšky. Konala sa v dňoch 19.4 – 12.5.2011 a zúčastnilo sa jej 172 žiakov. Jedna 
žiačka z odboru TEP neprospela. Vysoko kladne zhodnotil prácu žiakov IV.A1 a IV.A2, 
z ktorých dvanásti svoju prácu obhajovali priamo v renomovaných servisoch a na veľmi 
vysokej úrovni. Doporučuje umožniť viacerým žiakom túto formu praktickej maturitnej 
skúšky.  
 Záverečné skúšky v odboroch technicko administratívny pracovník (4 žiaci), stolár (7 
žiakov) a elektromechanik (12 žiakov) prebehnú v dňoch 16. – 20. 6. 2011 praktickou 
a 23.6.2011 aj ústnou formou. 
 
K bodu 4 – Plán výkonov na školský rok 2012/2013 a koncepčný zámer rozvoja školy.   
 Ing. Smolár informoval prítomných o pláne zaradiť do plánu výkonov nový študijný 
odbor reklamná tvorba na SUŠ v školskom roku 2012/2013. Predpokladaný počet žiakov pre 
odbory propagačná grafika 27, URSD 9 a reklamná tvorba 18 žiakov. V prípade, že nový 
odbor nakoniec schválený nebude, ostávajú pôvodné študijné odbory pri nezmenenom počte 
žiakov (PG 30 a URSD 24 žiakov). Na SOŠT plánujeme otvoriť štyri triedy ME štvorročné 
študijné odbory, a trojročné učebné odbory TAP (24 žiakov), stolár (18) a elektromechanik 
(12 žiakov).  
 Ing. Smolár sa obrátil na  Ing. Vilčeka s požiadavkou zistenia skutočnosti, či na 
spojenej škole môže na dvoch odlišných organizačných zložkách začať správne konanie 
v inom termíne, konkrétne v prípade našej školy v inom termíne na SUŠ a SOŠT.  
 
K bodu 5 – Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných 
plánov.  
 Vzhľadom k tomu, že učebné odbory postupne zanikajú a žiaci čím ďalej tým menej 
prejavujú záujem o učebné odbory, chce aj naša škola, podľa slov riaditeľa, ponúknuť 
dievčatám štvorročný študijný odbor, ktorý by bol príbuzný odborom na našej škole. Predložil 
preto na schválenie študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy z kategórie 37. Ing. 
Vil ček však doporučil zamerať sa skôr na kategóriu 26. Po dlhšej diskusii bol návrh riaditeľa 
školy schválený počtom 7 hlasov za, jeden sa zdržal hlasovania. V prípade, že by bolo 
žiadosti vyhovené, upravili by sme počty žiakov v triedach nasledovne: TAP – 10 žiakov, 
prevádzka a ekonomika dopravy – 20 žiakov, EM – 12 a stolár 12 žiakov.  
 
K bodu 6 – Informácia o projektoch schválených pre školský rok 2010/2011  
 Ing. Smolár informoval prítomných, že v tomto školskom roku nám bol schválený 
projekt Leonardo ( predmetová komisia cudzích jazykov).  
 Taktiež prešiel projekt Vráťme šport do škôl, v rámci ktorého kabinet TEV 
zorganizuje v mesiaci október stolnotenisový turnaj pre stredné školy VÚC Žilina.  



 Naše vzdelávacie centrum pripravuje školenie pre žiakov budúcoročných maturitných 
tried v oblasti programovania, autoelektroniky a bezolovnatého spájkovania.  
                
K bodu 7 – Rôzne, diskusia  
 Ing. Vilček hodnotil veľmi pozitívne skutočnosť, že naša škola bola ohodnotená 
ratingovou agentúrou IES a že naďalej máme snahu zvyšovať už nastavený rating. Doporučil 
informovať o tom aj základné školy, odkiaľ k nám prichádzajú potencionálni študenti 
a spropagovať túto skutočnosť aj v miestnych denníkoch.  
 Ing. Smolár potvrdil, že prvé certifikáty s týmto ohodnotením budú najlepší študenti 
dostávať už v tomto školskom roku k maturitnému vysvedčeniu a prípadní ďalší záujemcovia 
si budú môcť o ne požiadať za určitý poplatok.  
 Mgr. Marasová poďakovala, v mene starostu obce Nižná, za výraznú pomoc pri 
úprave štadiónu v Nižnej a vzájomnú veľmi dobrú spoluprácu s vedením SŠ.  
       
K bodu 8 - Uznesenie, záver 
Uznesenie č. 2/11 : 

� Berie na vedomie  
 a/ Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov 

a otváraných odboroch pre šk. rok 2011/2012  
      b/ Informáciu o príprave maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia 

a záverečných skúšok trojročných učebných odborov 
            c/  Plán výkonov na školský rok 2012/2013 a koncepčný zámer rozvoja školy 
            d/  Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov 
            e/  Informácie o projektoch schválených pre šk. rok 2011/2012 
 

� Schvaľuje: 
            1/ Program zasadnutia bez pozmeňujúcich návrhov počtom 8 hlasov. 
          (proti 0, zdržal sa 0) 
            2/ Plán výkonov na šk. rok 2012/2013 počtom 8 hlasov.  
          (proti 0, zdržal sa 0) 
            3/ Nový štvorročný študijný odbor Prevádzka a ekonomika dopravy.  
             (za 7 hlasov, proti0, zdržal sa 1) 

� Odporúča:  
1/  Ing. Vilčekovi zistiť bližšie informácie o tom, či vedenie školy môže na Spojenej   
škole začať správne konanie v inom termíne na organizačnej zložke SUŠ a v inom na 
SOŠT.  
2/  ŽŠR prizývať na svoje zasadnutia zástupcov vedenia SŠ, zamestnancov, zástupcov 
obce a Rodičovskej rady.  
3/  ŽŠR pravidelne informovať o svojej činnosti na paneli obecného úradu 
a v Nižnianskych ozvenách.  

� Ukladá:     
   

Uznesenie bolo schválené počtom  / 8  /  hlasov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu. 
Zasadnutie RŠ v Nižnej dňa  25. 05. 2011  ukončila predsedníčka RŠ  Bc. Mária Garbiarová 
poďakovaním sa za aktívne a tvorivé rokovanie. 
 
Nižná 25. 05. 2011  
 
Zapísala:      Predseda Rady školy : 
Mgr. Ľubica Ľešňovská......................  Bc. Mária Garbiarová............................... 
      
 


