
                                                Zápisnica č. 3/2015 

 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej  

                                                  Krásno nad Kysucou                                             _ 
 

 

Dátum konania:  27. október 2015    

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

Čas:                     13,00 hod. 

 

Prítomní::  Mgr. Margita Slížová, Ing. Jozef Grapa, Mgr. Miroslava Staňová, Ing. Ľuboš Jakubík,  

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

                    ž. Patrícia Bogáňová              

                    

Neprítomní ospravedlnení : JUDr. PhDr. Ján Podmanický,  Mgr. Eva Turská, 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, Ing. Jana Majtanová, výchovná 

poradkyňa. 

 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice      

2. Vznik členstva novozvolenému zástupcovi žiakov v Rade školy (štatút RŠ 

čl.5,odst.7.písm.f) – žiačka Patrícia Bogáňová 3.O 

3. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za šk.rok 2014/2015 

4. Plán práce a rozpočet Rady školy na škol.rok 2015/2016 

5. Stav žiackej základne (triedy, učebné skupiny po štatistickom sčítaní v EDU-zbere).                                     

6. Rôzne, diskusia 

7. 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) Predložila prítomným členom RŠ návrh programu rokovania a návrh na 

overovateľov zápisnice: Mgr. Miroslava Staňová, p. Jozefa Šurkalová, 

kde predložené návrhy boli prítomnými členmi schválené. 

c) Z posledného zasadania RŠ (27.02.2015) bolo uložené predsedkyni RŠ uložené          

uznesením číslo U-3/02/2015  vydať písomné súhlasné stanovisko RŠ s návrhom 

plánu výkonov  na školský rok 2016/2017 (denné štúdium) a s návrhom plánu 

            výkonov na šk.r. 2015/2016 (nadstavbové štúdium).  

            Uznesenie bolo splnené písomné materiály predsedkyňa RŠ 2.3.2015 odoslala 

            na odbor školstva ŽSK. 
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Bod 2/  Vznik členstva novozvolenému zástupcovi žiakov v Rade školy (štatút RŠ) 

             Listom zo dňa 14.09.2015 bolo Rade školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej oznámené, 

             že dňa 14.09.2015  bola na zasadaní žiackej školskej rady zvolená predsedkyňa, žiačka 

             3.O triedy, Patrícia Bogáňová.   

             V zmysle štatútu Rady školy, článok 5, odst.5 sa členom Rady školy stáva žiačka 

             Patrícia Bogáňová.   

 

Bod 3/ Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za šk.r. 2014/2015                                                               

 

              Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, predložil prítomným členom Rady školy  

              „Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2014/2015“.  Predložená správa bola vypracovaná  

              v súlade s legislatívou MŠ SR a platným metodickým usmernením.  

              V úvode  svojho vystúpenia riaditeľ školy zdôraznil cieľ koncepčného rozvoja školy, ktorý  

              je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a úrovne absolventov pre požiadavky  

              trhu práce v drevárskom  a stavebnom odvetví a technológie životného prostredia.                                      

              Ďalším cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je rozvíjať systém práce s ľuďmi v škole, 

              zvyšovať a prehlbovať kvalifikáciu učiteľov, vytvárať ročný plán vzdelávania, viesť ich  

              osobnej aktivite a k osobnému rastu, podporovať iniciatívnosť učiteľov v zapájaní žiakov do 

SOČ, olympiád a projektov.                                            

                 

Swot analýza správy je rozčlenená do dvoch stránok a to: 

a) Silné stránky školy        

- komplexnosť školy /škola, dielne, školská jedáleň, športový areál, telocvičňa/ 

- potrebnosť školy v regióne v rámci celoživotného vzdelávania 

- dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a existujúcimi firmami v regióne 

- vzájomná výmena skúseností vyučujúcich s odborníkmi z praxe  

- podpora vedenia školy o neustále zlepšovanie a odborný rast pedagógov 

- zaujímavé aktivity pre žiakov – vyučovanie pomocou tabletov, odborné súťaže 

- dobrá klíma školy, dobré medziľudské vzťahy  

- kultúra školy, pozitívna psychosociálna klíma školy                       

- aktívna účasť žiakov na mimoškolských aktivitách                    

- súčinnosť vedenia školy s podnikateľskou sférou, trhom práce, štátnou správou 

b) Slabé stránky školy 

- nezáujem rodičov o výchovno-vyučovacie výsledky najmä u problémových žiakov   

- výrazne sa zhoršujúca dochádzka žiakov – benevolentnosť rodičov 

- absencia záujmu žiakov o remeslá žiadané na trhu práce 

- nízky stupeň motivácie žiakov k dosahovaniu vyšších študijných výsledkov 

- nedostatočné sociálne zázemie veľkej časti žiakov                                   

- negatívny prístup k osvojeniu si návykov pravidelnej školskej dochádzky 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 

- spolupráca so ZŠ v regióne pri vyučovaní predmetu človek a svet práce, využitie 

vybavenia na OVY – rovesnícke vzdelávanie  

- možnosť propagácie a prezentácie školy na verejnosti, zvýšenie záujmu o školu 

- nielen kritizovať, ale aj chváliť – zvyšovať sebavedomie žiakov pre uplatnenie na 

trhu práce 

- rozšírenie členov záujmových útvarov z iných škôl                                   

- priateľská, partnerská komunikácia učiteľ-žiak-majster     
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   Správa bola členom Rady školy priblížená elektronickou prezentáciou a predložená v  

   písomnej podobe tak, ako sa predkladá zriaďovateľovi. 

Bod 4/   Plán práce a rozpočet Rady školy na škol.rok 2015/2016 

 

  Predsedníčka RŠ, Mgr. Slížová, predložila na rokovanie návrh plánu práce RŠ pre 

              šk.r. 2015/2016. V uvedenom školskom roku sú plánované tri zasadnutia RŠ           

              (ďalšie mimoriadne zasadnutia sa môžu v zmysle štatútu RŠ uskutočniť podľa potreby a        

               dôležitosti).                                                                         

              Predsedníčka RŠ ďalej predložila rozpočet  RŠ na nasledujúci školský rok, ktorý         

              predpokladá náklady spojené najmä so zabezpečením odbornej literatúry, školení,      

              cestovných nákladov, poštovného, kancelárskych potrieb a občerstvenia.              

              Plán práce ako i rozpočet RŠ tvoria v písomnej forme prílohu tejto zápisnice. 

 

Bod 5/   Stav žiackej základne (triedy, učebné skupiny po štatistickom sčítaní v EDU-zbere) 

 

             Zástupca riaditeľa školy, Mgr. Kubiš, predložil informatívnu správu o stave žiackej 

             základne. Konštatoval, že k 15.09.2015 navštevuje našu školu 359 žiakov v členení 

             303 žiakov denného a 56 žiakov externého štúdia v 16. triedach. Zastúpené sú všetky   

             študijné odbory,  z učebných odborov nebol otvorený odbor čalúnnik.  

              Ďalej uviedol, že v študijných odboroch študuje 151 žiakov a v učebných odboroch 

             108 žiakov.  Predložená tabuľka obsahuje členenie žiakov podľa pohlavia a jazyka 

              vzdelávania.    

              Vedenie školy od začiatku školského roku intenzívne pracuje, aby boli splnené 

              vytýčené úlohy (nábor žiakov, plnenie projektovej činnosti, školské aktivity a 

              programy spolupráce). 

              Informatívna tabuľka je prílohou tejto zápisnice. 

 

Bod 6 /  Rôzne, diskusia 

                                                               

            V diskusii k prerokovaným materiálom vystúpili 3 prítomní. 

 

            PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy                    

- uviedol k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy bola vypracovaná tak, 

aby poskytovala obraz o stave, činnosti a vytýčených cieľoch školy, o jej 

komplexnom živote a využívaní zdrojov pre výchovu a vzdelávanie 

- škola dlhodobo realizuje rôzne projekty, prezentácie a súťaže, ktorými sa snaží 

budovať pozitívny obraz školy a ďalej túto činnosť rozvíjať pri náboroch žiakov. 

 

             Ing. Grapa – zástupca ŽSK                                                                    

- vyzdvihol trvalú úlohy školy na získavaní žiakov pre remeslá a odborné 

vzdelávanie, čo dlhodobo poukazuje na nenaplnené požiadavky trhu práce 

 

 

           Mgr. Margita  Slížová – predseda RŠ 

- privítala novú členku  Rady školy , ktorou je žiačka 3.O triedy, Patrícia 

Bogáňová a vyjadrila presvedčenie, že bude pokračovať v aktívnej účasti žiakov 

na živote a práci školy.                                                                  
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Bod 7/ Návrh  na  uznesenie  

 

     Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 27. októbra  2015, ktoré bolo 

schválené 8 členmi v znení:         

 

U-1/10/2015   RŠ berie na vedomie: 

a) Informáciu o kooptovaní zvoleného zástupcu  Žiackej rady do Rady školy, ktorým je  

žiačka Patrícia Bogáňová                     

      b) Správu o stave žiackej základne k 15. 09. 2015 

           

U-2/10/2015   RŠ   schvaľuje: 

a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy, jej výsledkoch a podmienkach pre školský 

rok 2014/2015 

b) Plán  práce a rozpočet Rady školy na škol.rok 2015/2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

U-3/10/2015 RŠ   u k l a d á :  
 

a) Vydať písomné stanovisko RŠ k schváleniu Správu 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. 

 

                                                                           Termín: ihneď 

                                                                           Zodp.:   predseda RŠ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zasadanie RŠ ukončila predsedníčka RŠ  poďakovaním sa za  účasť a tvorivú atmosféru. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Mgr.  Miroslava Staňová   ................................ 

 

                                                                                                    

p. Jozefa Šurkalová            ................................ 

 

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

                                                                                                              Mgr. Margita Slížová 

                                                                                                                 predsedkyňa RŠ 


