
                                                Zápisnica č. 1/2014 

 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej  

                                                  Krásno nad Kysucou                                             _ 
 

 

Dátum konania:  4. februára 2014   

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

Čas:                     13,00 hod. 

 

Prítomní::  Bc. Margita Slíţová, Ing.  Jozef  Grapa, Mgr. František Švancár, Mgr. Eva Turská, 

                    Ing. Ľuboš Jakubík, p. Zdenko Holaza,  Ing. Andrea Bogáňová, p. Jozefa Šurkalová, 

                    ţ. Jozef Belanec.              

                    

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

 

Z 11 členov RŠ bolo prítomných 9 členov, čo predstavuje 81,8 % 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 overovateľov zápisnice  

2. Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2013/2014 

3. Projektová činnosť školy za rok 2013 

4. Vyhodnotenie činnosti Rady školy za rok 2013 

5. Návrh plánu výkonov na školský rok 2015/2016 (denné štúdium) a návrh plánu výkonov na 

šk.r. 2014/2015 (nadstavbové štúdium) 

6. Rôzne a 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 Bc. Margita Slíţová, predsedníčka RŠ.  

Privítala delegovanú členku RŠ ako zástupkyňu zriaďovateľa, Mgr. Evu Turskú, 

ktorej delegačný list tvorí prílohu tejto zápisnice. Zoznam delegovaných členov ŢSK 

do RŠ bol zaslaný zriaďovateľom dňa 23.1.2014. 

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

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

kde predloţené návrhy boli prítomnými členmi schválené. 

c) Z posledného zasadania RŠ (28.10.2013) bolo prijaté uznesenie číslo U-3/10/2013, 

kde bolo predsedníčke RŠ uloţené vydať písomné stanovisko Rady školy: 

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

podmienkach pre školský rok 2012/2013 za SOŠ drevársku a stavebnú Krásno nad 

Kysucou a zaslať ho zriaďovateľovi, 

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

30.10.2013.  Uznesenie U-3/10/2013  je splnené. 
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Bod 2/ Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2013/2014 

                

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

             Dňa 28. januára 2014 zasadala Pedagogická rada pri SOŠ drevárskej a stavebnej  

             Krásno nad Kysucou.  Na svojom zasadaní hodnotila I.polrok školského roku 2013/2014. 

             Z pohľadu ţiackej základne navštevuje školu 374 ţiakov, kde v študijných odboroch 

             študuje 185 a v učebných odboroch 128 ţiakov, v nadstavbovom štúdiu evidujeme 61 ţiakov. 

             Prospech ţiakov denného štúdia je v členení 284 ţiakov prospelo, 24 ţiakov neprospelo, 

             66 ţiakov nebolo klasifikovaných.                                                          

             Absencia ţiakov, podľa porovnania škôl ŢSK, je porovnateľná s inými školami a  

             predstavuje priemer na ţiaka 114,86 hod., v členení 107,06 hod. ospravedlnenej absencie a 

             7,79 hod. neospravedlnenej absencie.                                           

             Pri hodnotení správania ţiakov boli vydané rozhodnutím riaditeľ školy výchovné  

             opatrenia v členení: pochvala riaditeľa školy 14 ţiakom a pokarhania a zníţenie známok 

             za správanie. Nebolo vydané ţiadne rozhodnutie s tretím  a štvrtým stupňom hodnotenia 

             správania.  

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

             2013/2014 je 2,36. 

             Informatívna správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
              
                                                                              
Bod 3/ Projektová činnosť školy za rok 2013                                              

 

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

              podaných v roku 2013. Projekty boli rozdelené podľa schvaľovateľa do troch skupín a to 

              projekty ŢSK  Ţilina,  Ministerstvo školstva VVaŠ SR, a Fondy EU.               

              Na ŢSK boli podané štyri ţiadosti o schválenie projektov v členení:            

              - grafické systémy (CNC programovanie) projekt akceptovaný v hodnote 1389 €, 

              - Deň na cyklotrase (súčasť projektu vráťme šport do škôl) projekt akceptovaný, suma 810 €, 

              - Konštantín a Metod v ŢSK (rozvíjanie vlastenectva a národného povedomia) projekt bol 

                akceptovaný vo výške 367 €,                                                       

              - Otvorená škola (súčasť projektu vráťme šport do škôl) projekt  nebol akceptovaný. 

 

Na Ministerstvo školstva VVaŠ SR bol podaný jeden projekt: 

- Spojenie umu remesla s ochranou udrţateľného zdroja prameňov a studničiek 

                 (enviroprojekt 2013) projekt bol akceptovaný v celkovej hodnote 2380 €. 

 

              Na Fondy EÚ boli podané tri ţiadosti o schválenie projektov v členení:            

              - MPC Bratislava (výpočtová technika) projekt akceptovaný v hodnote 16.247,-€, 

              - MPC Bratislava (výpočtová technika) projekt akceptovaný v hodnote   2.210,-€, 

              - Zachovanie tradičných remesiel vo vedomostnej spoločnosti (rozvoj remesiel) projekt bol 

                 podaný a je v štádiu posudzovania.                                                   

 

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

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

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

              povedomiu školy. 

              Správa o projektovej činnosti školy za rok 2013 je v tabuľkovej forme prílohou tejto zápisnice. 
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Bod 4/  Vyhodnotenie činnosti Rady školy za rok 2013.                      

 

           Správu o vyhodnotení činnosti Rady školy podala predsedkyňa RŠ, Bc. Slíţová.            

           V r. 2013  zasadala Rada školy štyrikrát. Zasadania sa uskutočnili v zmysle vypracovaného 

           plánu práce na rok 2013. Na zasadnutia RŠ boli prizývaní členovia vedenia školy na čele s  

           riaditeľom školy a zamestnanec CVČ.  

           Z kaţdého 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. 2012/2013 

- školský vzdelávací program 

- poţiadavky 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 ţiackej rady,  atď. 

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

             poţiadaviek 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 2013 zaniklo členstvo v Rade školy p. Macurovej a p. Drahňákovej. Po voľbe  

             zástupcov za radov rodičov boli do Rady školy dňa 28.10.2013 kooptované Ing. Andrea 

             Bogáňová a p. Jozefa Šurkalová. 

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

 

Bod 5 / Návrh plánu výkonov na školský rok 2015/2016 (denné štúdium) a návrh plánu    

             výkonov na šk.r. 2014/2015 (nadstavbové štúdium) 

 

             Pre školský rok 2015/2016 (denné štúdium)  navrhuje vedenie školy nasledovné druhy  

             a počty študijných a učebných odborov: 

             3341 K – ODaNV                          0,5 triedy                        12  ţiakov 

             3656 K -  OSV                               0,5                                  12 

             3336 M – manaţment v drev.        0,5                                  12  

             2841 M – TOaTŢP                        0,5                                   12                                              

             3355 H  - stolár                              0,5                                   12 

             3370 H  - čalúnnik                         0,5                                   12 

             3663 H  - tesár                               0,5                                   12 

             3675 H  - maliar                            0,5                                   12 

             3661 H  - murár                             1,0                                   24                 

             Počet tried prvého ročníka je 5 s počtom 120 ţiakov. 

 

             Pre školský rok 2014/2015 (denné štúdium)  navrhuje vedenie školy nasledovné druhy  

             a počty študijných odborov nadstavbového štúdia: 

             3347 L – DaN                                            0,5 triedy                        15  ţiakov 

             3659 L -  stavebníctvo                               0,5                                  15 

             6403 L – podnikanie v rem.a sluţbách     1,0                                   30          
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               Návrh plánu výkonov zohľadňuje reálne počty ţiakov základných škôl a skúsenosti 

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

               ţiakov ZŠ a rodičov o remeslá.  

               Návrh plánu výkonov na školský rok 2015/2016 (denné štúdium) a návrh plánu    

               výkonov na šk.r. 2014/2015 (nadstavbové štúdium) tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Bod 6 /  Rôzne, diskusia                                                                    

                                                                                   

  Riaditeľ školy, PaedDr. Palko, v súvislosti s návrhom plánu výkonov pre nasledovné 

              obdobie informoval prítomných o prebiehajúcej náborovej činnosti, ktorá umoţňuje         

              ţiakom ZŠ  vyuţiť prostredie a prostriedky našej školy k výučbe predmetu „Technická          

              výchova“.  Ţiakom je umoţnené prakticky si vyskúšať moţnosť práce s drevom, vyrobiť 

              jednoduchý drevený výrobok (vareška, lopárik) a priblíţiť 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 snaţíme o oslovenie 

              detí a vzbudenie ich záujmu pre ponúkané remeselné odbory.                      

               

              Podpredseda RŠ, Mgr. Švancar,  potvrdil, ţe záujem zo strany škôl je značný, návštevy 

              takýchto tried sú smerované hlavne počas pondelkov, kedy sa takýmto triedam môţe 

              venovať najväčšia pozornosť zo strany majstrov odborného výcviku.             

               

              Zástupca riaditeľa pre TV, Mgr. Kubiš, informoval členov Rady školy o zmene   

              začiatku vyučovania, ktoré vedenie školy posunulo na 7,45 hod. z doterajších 7,30 hod. 

              Tento krok bol odôvodnený veľkým počtom výnimiek z dochádzky na prvú vyučovaciu 

              hodinu a taktieţ veľkým časovým úsekom, kedy ţiaci z horných Kysúc (Makov, Vysoká n.K, 

              Klokočov...) prichádzali na vyučovanie skoro. Ako kompromis sa ponúkalo posunutie 

              vyučovania na spomenutých 7,45 hod.  Mgr. Kubiš konštatoval, ţe nie je moţné 

              plne vyhovieť všetkým poţiadavkám  ţiakov. 

 

              Poslanec ŢSK, Ing. Grapa, ponúkol pomoc pri riešení problémov spojených s cestovným 

              poriadkom (grafikon), a navrhol, aby škola spracovala poţiadavky optimálnych príchodov 

              a odchodov autobusov (tam, kde to umoţňuje posunutie grafikonu) s tým, ţe pomôţe 

              škole pri úprave tak, aby čo najviac vyhovovali dochádzaniu ţiakov z jednotlivých obcí. 

  

              Zástupca rodičov, Zdenko Holaza, podal podnet na úpravu školského vzdelávacieho  

              programu, ktorý z jeho pohľadu obsahu veľa všeobecných  a nevyuţiteľných poznatkov, 

              pričom mu chýba inovácia a moderné trendy, ktoré absentujú v jednotlivých vzdelávacích 

              programoch učebných a študijných odboroch. Jeho skúsenosť vychádza zo sledovania 

              a posudzovania obsahu  učiva pre odbor ODaNV.   

              V diskusii k tomuto návrhu bolo p.Holazovi vysvetlené, ţe len určitú pomernú časť 

              ŠVP môţe škola upraviť po schválení v jednotlivých PK a orgánoch školy. 

              Podrobnejšie tento návrh bude prerokovaný vo vedení školy s tým, ţe pánovi Holazovi 

              i Rade školy bude podaná správa na budúcom zasadnutí. 

 

              Poslanec ŢSK, Ing. Grapa, navrhol, aby sa vyučovací proces  obohatil o konkrétne  

              skúsenosti s profesnými organizáciami v jednotlivých odboroch. Napr. pri ekonomických  

              a finančných témach môţe ţiakom priblíţiť aktuálne trendy prednášateľ z Daňového úradu,  

              Okr.úrad, odbor ţivotného prostredia môţe legislatívne podporiť vyučovací proces odboru   

              technológia tvorby a ochrany  ţivotného prostredia a ďalšie. 
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Bod 7/ Návrh  na  uznesenie  

 

     Predsedníčka RŠ predloţila návrh na uznesenie zo zasadnutia 4. februára  2014, ktoré bolo 

schválené 9 členmi v znení: 

 

U-1/02/2014   RŠ berie na vedomie: 

a) Informatívnu správu výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2013/2014      

      b)  Správu o projektovej činnosti školy za rok 2013 

      c)  Správu o činnosti Rady školy za rok 2013                                               

           

U-2/02/2014   RŠ  vyjadruje súhlas so: 

a) Návrhom plánu výkonov na školský rok 2015/2016 (denné štúdium)   

b) Návrhom plánu výkonov na školský rok 2014/2015 (nadstavbové štúdium) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

U-3/02/2013 RŠ   u k l a d á :  
a) Vydať písomné stanovisko RŠ k prerokovaným materiálom, ktorým je súhlas so:                   

Návrhom plánu výkonov na školský rok 2015/2016 (denné štúdium) a s návrhom plánu 

 výkonov na šk.r. 2014/2015 (nadstavbové štúdium). 

 

                                                                           Termín: ihneď 

                                                                           Zodp.:   predseda RŠ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

                                                                                                    

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

 

 

 

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

                                                                                                              Bc. Margita Slíţová 

                                                                                                                 predsedkyňa RŠ 


