
                                                Zápisnica č. 1/2016 

 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej  

                                                  Krásno nad Kysucou                                             _ 
 

 

Dátum konania:  23. februára 2016   

Miesto konania:  SOŠ-drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, zasadačka 

Čas:                     13,00 hod. 

 

Prítomní::  Mgr. Margita Slížová, Ing. Jozef Grapa, Mgr. Eva Turská, Ing. Ľuboš Jakubík,    

                    Ing. Andrea Bogáňová, p. Jozefa Šurkalová,  Mgr. František Švancár,  

                    ž. Patrícia Bogáňová.              

                    

Neprítomní ospravedlnení :   JUDr. PhDr. Ján Podmanický, Mgr. Miroslava Berešová,            

                                                  p. Zdenko Holaza. 

 

Z 11 členov RŠ bolo prítomných 8 členov, čo predstavuje 72,7 % účasti. 

RŠ bola uznášania schopná.  

 

Prizvaní hostia: PaedDr. Ján Palko, riaditeľ školy, Mgr. Peter Kubiš, zástupca pre teoretické 

vyučovanie,  Ing. Gabriela Kuchajdíková zástupkyňa pre praktické vyučovanie, Ing. Alena 

Buchtová, zástupkyňa pre technicko-ekonomické činnosti. 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice  

2. Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2015/2016 

3. Projektová činnosť školy za rok 2015 

4. Vyhodnotenie činnosti Rady školy za rok 2015 

5. Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti CVČ v šk.r. 2015/2016.                         

6. Sociálna odkázanosť žiakov, začlenení žiaci a žiaci so ŠVVP. 

7. Návrh plánu výkonov 

a) Šk.r. 2016/2017  (nadstavbové štúdium v dennej forme) 

b) Šk.r. 2017/2018  (denné štúdium žiakov ZŠ) 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenie, záver 

 

Bod 1/ Otvorenie 

a) Zasadnutie Rady školy pri SOŠ-drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou (ďalej 

len RŠ) otvorila a viedla Mgr. Margita Slížová, predsedníčka RŠ.  

b) Predsedkyňa predložila prítomným členom RŠ návrh programu rokovania a návrh na 

overovateľov zápisnice: Ing. Andrea Bogáňová a Mgr. František  Švancár,  

kde predložené návrhy boli prítomnými členmi schválené. 

c) Z posledného zasadania RŠ (27.10.2015) bolo prijaté uznesenie číslo U-3/10/2015, 

kde bolo predsedníčke RŠ uložené vydať písomné stanovisko Rady školy: 

k schváleniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a                      

podmienkach pre školský rok 2014/2015 za SOŠ drevársku a stavebnú Krásno nad 

Kysucou a zaslať ho zriaďovateľovi, 

- písomné stanovisko bolo vydané a doručené na odbor školstva a športu ŽSK dňa 

28.10.2015.  Uznesenie U-3/10/2015  je splnené. 
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Bod 2/ Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2015/2016 

                

             Informatívnu správu predniesol zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, Mgr.Kubiš. 

             Dňa 27. januára 2016 zasadala Pedagogická rada pri SOŠ drevárskej a stavebnej  

             Krásno nad Kysucou.  Na svojom zasadaní hodnotila I.polrok školského roku 2015/2016. 

             Z pohľadu žiackej základne navštevuje školu 339 žiakov, kde v študijných odboroch 

             študuje 157 a v učebných odboroch 107 žiakov, v nadstavbovom štúdiu evidujeme 75 žiakov. 

             Prospech žiakov denného štúdia je v členení 272 žiakov prospelo,  8 žiakov neprospelo, 

             59 žiakov nebolo klasifikovaných.                                                          

             Absencia žiakov, podľa porovnania škôl ŽSK, je porovnateľná s inými školami a  

             predstavuje priemer na žiaka  97,85 hod., v členení 92,28 hod. ospravedlnenej absencie a 

             5,57 hod. neospravedlnenej absencie.                                           

             Pri hodnotení správania žiakov bolo vydaných 102 rozhodnutí riaditeľom školy vo  

             forme výchovných opatrení  

             Mgr. Kubiš konštatoval, že dosiahnutý priemer školy na ½ roku školského roku 

             2015/2016 je 2,42. 

             Informatívna správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
              
                                                                              
Bod 3/ Projektová činnosť školy za rok 2015                                              

 

              Riaditeľ školy predložil prítomným členom Rady školy správu o projektoch, resp. grantoch 

              podaných v roku 2015. Projekty boli rozdelené podľa schvaľovateľa do troch skupín a to 

              projekty ŽSK  Žilina,  Ministerstvo školstva VVaŠ SR, a Fondy EU.               

              Na ŽSK boli podané štyri žiadosti o schválenie projektov v členení:            

              - workoutové ihrisko  - projekt bol schválený a realizovaný vo výške 6300€, 

              - Jozef Króner a holokaust  – projekt bol akceptovaný, 360€,                          

              - „S drogou si šach nezahráš“ – projekt bol akceptovaný vo výške 300€,                

              - „Silák 2015 – projekt nebol akceptovaný,           

                 

Na Ministerstvo školstva VVaŠ SR bol podaný jeden projekt: 

- „Pracovná dielňa pre čalúnnikov“ - projekt nebol akceptovaný.                  

 

              Iné fondy na schválenie projektov v členení:            

              - Spoznaj rieku Kysucu – Pontis – projekt schválený vo výške 1750€, 

              - Oddych na cyklotrase – SPP – projekt schválený vo výške 5000€.                

 

              Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, konštatoval, že škola sa aktívne zapája do rôznych  

              projektov, grantov a aktivít, ktoré môžu akoukoľvek formou napomôcť rozvoju školy, 

              činnosti jednotlivých študijných a učebných odborov,  žiakov a pedagógov i celému 

              povedomiu školy. 

              Správa o projektovej činnosti školy za rok 2015 je v tabuľkovej forme prílohou tejto zápisnice. 
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Bod 4/  Vyhodnotenie činnosti Rady školy za rok 2015.                      

 

           Správu o vyhodnotení činnosti Rady školy podala predsedkyňa RŠ, Mgr. Slížová.            

           V r. 2015  zasadala Rada školy dvakrát a jedenkrát sa uskutočnilo hlasovanie formou 

           per rollam.  Zasadania sa uskutočnili v zmysle vypracovaného plánu práce na rok 2015.  

           Na zasadnutia RŠ boli prizývaní členovia vedenia školy na čele s riaditeľom školy    

           a zamestnanec CVČ.  

           Z každého zasadnutia sú vyhotovované zápisnice, ktorých prílohou sú predkladané správy v 

           písomnej podobe. RŠ prerokovávala, resp. sa vyjadrovala a prijímala stanoviská k otázkam  

- koncepcia rozvoja školy 

- správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu za šk.r. 2014/2015 

- školský vzdelávací program 

- požiadavky zo strany školy na RŠ 

- materiálne podmienky na činnosť školy 

- práca CVČ                                       

- projektová činnosť školy 

- profesionálna úroveň zamestnancov školy 

- strediská školy 

- výchovné poradenstvo a primárna prevencia 

- úlohy a činnosť rady rodičov a žiackej rady,  atď. 

             Rada školy bola  ústretová pri prerokovávaní plánu práce, potrieb, aktuálnych  

             požiadaviek a úloh. Vedenie školy predkladalo RŠ potrebné materiály, kde na zasadnutiach  

             RŠ boli prítomní členovia vedenia školy na čele s riaditeľom školy, PaedDr. Jánom Palkom.    

             V roku 2015 zaniklo členstvo v Rade školy žiakovi Zdenkovi Holazovi,  na miesto ktorého 

             bola do Rady školy dňa 27.10.2015 kooptovaná  žiačka Patrícia Bogáňová.      

             Písomné materiály z rokovania RŠ sú zverejnené na internetovej stránke školy. 

 

 

Bod 5 / Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti CVČ pri SOŠ  DaS 

 

              Správu o záujmovej činnosti CVČ pri SOŠ DaS predložila vedúca strediska, PhDr. 

              Bugalová.  V CVČ organizuje svoju činnosť 45 záujmových útvarov, z toho 11 kultúrnych, 

              11 športových a 6 vzdelávacích (tiež ekologické  a počítačový).  Uviedla, že činnosť CVČ  

              je zameraná hlavne na aktívne dopĺňanie  výchovno-vzdelávacieho procesu a napomáha  

              žiakom pri vlastnej sebarealizácií  a  aktívnom využívaní voľného času.  

              Popri týchto úlohách je poslaním úseku rozvíjanie súťaživosti tried a žiakov v rámci   

              školských akcií v oblasti telesnovýchovnej a kultúrnej, napomáha pri organizovaní kurzov,  

              cvičení, výcvikov, rekreačnej činnosti (súťaže, besedy, prednášky, kvízy).  

              Žiaci sa do záujmovej činnosti zapájajú na základe dobrovoľnosti s využitím motivačných  

              metód a možnosťou výberu záujmovej činnosti. 

              CVČ spolupracuje intenzívne so školou, ŽSK, s protidrogovou komisiou a s jednotlivý- 

              mi predmetovými komisiami.    

              CVČ zastrešuje žiakov SOŠ DaS Krásno nad Kysucou a Spojenej školy Kysucké N.Mesto.                                

              Predložená správa o činnosti CVČ pri SOŠ DaS je prílohou tejto zápisnice. 
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Bod 6 /  Sociálna odkázanosť žiakov, začlenení žiaci, žiaci so ŠVVP                    

                                                                                   

  Správu o sociálnej odkázanosti žiakov, začlenených žiakoch a žiakoch so ŠVVP predložila 

              Mgr.Slížová.  V školskom roku 2014/2015 požiadalo o sociálne štipendium 12žiakov našej            

              školy. Z tohto počtu bolo riaditeľom školy priznané štipendium  všetkým 12 žiakom.  

              Podiel žiakov poberajúcich štipendium k celkovému počtu žiakov školy predstavuje             

              podiel 3,1%. V uplynulom školskom roku sa neuskutočnili žiadne problémy s neoprávnene 

              vyplateným štipendiom žiakom.                                                       

               

              Na SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou neštudujú začlenení žiaci alebo  

              žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.                                

              Správa o sociálnej odkázanosti žiakov, začlenených žiakoch a žiakoch so ŠVVP je 

              prílohou tejto zápisnice. 

 

Bod 7/  Návrh plánu výkonov na školský rok 2017/2018 (denné štúdium) a návrh plánu    

             výkonov na šk.r. 2016/2017 (nadstavbové štúdium) 

 

             Pre školský rok 2017/2018 (denné štúdium)  navrhuje vedenie školy nasledovné druhy  

             a počty študijných a učebných odborov: 

             3341 K – ODaNV                          0,5 triedy                        12  žiakov 

             3656 K -  OSV                               0,5                                  12 

             3336 M – manažment v drev.        0,5                                  12  

             2841 M – TOaTŽP                        0,5                                   12                                              

             3355 H  - stolár                              0,5                                   10 

             3370 H  - čalúnnik                         0,5                                   10 

             3663 H  - tesár                               0,33                                 10 

             3675 H  - maliar                            0,33                                 10  

             3661 H  - murár                             0,33                                 10                 

             Počet tried prvého ročníka je 4 s počtom 98 žiakov. 

             Pre školský rok 2016/2017 (denné štúdium)  navrhuje vedenie školy nasledovné druhy  

             a počty študijných odborov nadstavbového štúdia: 

             6403 L – podnikanie v rem.a službách              1,0                                   24          

             Návrh plánu výkonov zohľadňuje reálne počty žiakov základných škôl a skúsenosti 

             z náboru, ktorý realizuje škola celoročne. Tradične pociťujeme nízky záujem zo strany 

             žiakov ZŠ a rodičov o remeslá.  

             Návrh plánu výkonov na školský rok 2017/2018 (denné štúdium) a návrh plánu    

             výkonov na šk.r. 2016/2017 (nadstavbové štúdium) tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Bod 8 /  Rôzne, diskusia                                                                    

                                                                                   

  PaedDr. Palko – riaditeľ školy 

              - v súvislosti s návrhom plánu výkonov pre nasledovné obdobie informoval prítomných  

                o prebiehajúcej náborovej činnosti, ktorá umožňuje žiakom ZŠ  využiť prostredie   

                a prostriedky našej školy k výučbe predmetu „Technická   výchova“.   

                Žiakom je umožnené prakticky si vyskúšať možnosť práce s drevom, vyrobiť 

                jednoduchý drevený výrobok (vareška, lopárik) a priblížiť si prostredie a nástroje pre 

                výučbu napríklad odboru stolár. Podobne postupujeme i pri ďalších učebných odboroch, 

                ale i pri laboratórnych prácach – pokusoch. Takouto formou sa snažíme o oslovenie 

                detí a vzbudenie ich záujmu pre ponúkané remeselné odbory.                      
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            Mgr. František Švancár – podpredseda RŠ 

- trvale sa stretávame s nízkym záujmom žiakov ZŠ o učebné odbory - remeslá 

- pri produktívnych prácach sa kvalitou snažíme vytvárať dobré meno školy a 

zaujať žiakov pri výbere učebného odboru.                                                    

 

             Mgr. Peter Kubiš – zástupca pre TV 

- výchovno-vzdelávací proces v rámci odborného rastu pedagógov obohacovaný, aby 

bol pre žiaka zaujímavejší a vedomosti ľahšie a trvalejšie osvojené 

- nabádanie žiakov k aktívnejšiemu sa zapájaniu do vyučovania, uvádzanie vzorov  

úspešných žiakov na súťažiach (maliari, čalúnnici, životné prostredie ....) 

 

                      

Bod 9/ Návrh  na  uznesenie  

 

     Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 23. februára 2016, ktoré bolo 

schválené 8 členmi v znení: 

 

U-1/02/2016   RŠ berie na vedomie: 

a) Informatívnu správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2015/2016 

b) Správu o projektovej činnosti školy pre šk.rok 2015/2016 

c) Správu o činnosti Rady školy za rok 2015 

           

U-2/02/2016   RŠ   schvaľuje: 

a) Návrh plánu výkonov na školský rok 2017/2018 (denné štúdium)                                          

b) Návrh plánu výkonov na školský rok 2016/2017 (denné nadstavbové štúdium) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

U-3/02/2016 RŠ   u k l a d á :  
 

     Vydať písomné stanovisko RŠ k schváleným materiálom, ktorým je súhlas so:  

a) Návrh plánu výkonov na školský rok 2017/2018 (denné štúdium)                                          

b) Návrh plánu výkonov na školský rok 2016/2017 (denné nadstavbové štúdium) 

 

                                                                           Termín: 25.02.2016 

                                                                           Zodp.:   predseda RŠ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zasadanie RŠ ukončila predsedníčka RŠ  poďakovaním sa za  účasť a podnetné návrhy. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Andrea Bogáňová      ................................ 

 

                                                                                                    

Mgr. František  Švancár    ................................ 

 

                                                                                                       .............................................. 

                                                                                                             Mgr. Margita Slížová 

                                                                                                                 predsedkyňa RŠ 


