
                                                Zápisnica č. 3/2013 

 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou. 

 

Dátum konania:  2. september 2013    

Miesto konania:  SOŠ-drevárska Krásno nad Kysucou, zasadačka 

Čas:                     13,00 hod. 

 

Prítomní::  Bc. Margita Slížová, Ing. Dana Mažgútová, PhD., Mgr. František Švancár,  

                    Ing. Ľuboš Jakubík, p. Zdenko Holaza, ž. Jozef Belanec.              

                    

Neprítomní ospravedlnení :   Ing. Jozef Grapa,  JUDr. PhDr. Ján Podmanický,  

                                                  Mgr. Miroslava Staňová.           

 

Z 11 členov RŠ bolo prítomných 6 členov, čo predstavuje 54,5 % 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 rokovanie – návrh overovateľov zápisnice 

2. a/ Informatívna správa o výsledkoch maturitných skúšok 2013                        

b/ Informatívna správa o záverečných skúškach 2013 

3. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.r. 2012/2013 

4. Plnenie plánu výkonov šk.r. 2013/2014                          

5. Stav pripravenosti školského roka 2013/2014 (personálne, materiálne) 

6. Rôzne                                                                                    

a) Plán práce Rady školy na školský rok 2013/2014, rozpočet na šk.r. 2013/2014 

b)   Školský vzdelávací program SOŠ-drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou 

      7.   Diskusia                                  

8. Uznesenie, záver  

 

Bod 1/ Otvorenie 

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

otvorila a viedla Bc. Margita Slížová, predsedníčka RŠ.  

b) Predložila prítomným členom RŠ návrh programu rokovania a návrh na 

overovateľov zápisnice: Mgr. František Švancár a Ing. Ľuboš Jakubík, 

kde predložené návrhy boli prítomnými členmi schválené. 

c) Z posledného zasadania RŠ (25.03.2013) bolo prijaté uznesenie číslo U-3/03/2013, 

kde bolo predsedníčke RŠ uložené vydať písomné stanovisko Rady školy: 

1) k návrhu plánu výkonov pre nadstavbové štúdium šk.r. 2013/2014,                                   

2) k návrhu plánu výkonov pre 1.ročníky šk.r. 2014/2015               

- písomné stanoviská boli vydané a doručené na odbor školstva a športu ŽSK dňa 

26.03.2013.  Uznesenie U-3/03/2013  je splnené. 

 

Bod 2/ Informatívna správa o výsledkoch maturitných skúšok 2013                       

              Zástupca  pre teoretické vyučovanie Mgr.Kubiš, predniesol informatívnu správu    

           o výsledkoch maturitných skúšok 2013.                                              
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Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade konanej dňa 4.júla 2013 spolu so správou 

záverečných skúškach 2013. 

Maturitnú skúšku 2013 konalo 124 žiakov, traja žiaci sa neprihlásili na MS, to znamená,  

že praktickú časť MS konalo 121 žiakov.  Títo traja žiaci budú konať maturitnú skúšku v 

náhradnom termíne v septembri 2013. Vzhľadom k zmenám v legislatíve, boli všetky 

kroky pri konaní MS v náhradnom termíne odsúhlasené s OU, odborom školstva, Žilina. 

Informatívna  správa o výsledkoch záverečných skúšok 2013 

Zástupkyňa  pre praktické vyučovanie Ing. Kuchajdíková, predniesla informatívnu 

správu   o výsledkoch záverečných skúšok 2013 

V SOŠ drevárskej Krásno nad Kysucou sa žiaci zúčastnili na záverečných skúškach 

v troch učebných odboroch: murár, tesár a maliar. Záverečné skúšky prebiehali v troch 

termínoch, pričom písomná skúška prebehla dňa 17.6. 2013 pre všetky učebné odbory. 

V odbore tesár konalo záverečnú skúšku 25 žiakov, kde prospelo s vyznamenaním 7 

žiakov, veľmi dobre prospelo 9 žiakov a 9 žiakov prospelo. 

V odbore murár konalo záverečnú skúšku 24 žiakov, kde prospelo s vyznamenaním 

9 žiakov, 8 žiakov prospelo veľmi dobre a 7 žiakov prospelo. 

V odbore maliar konalo záverečnú skúšku 10 žiakov, kde boli vyznamenaní 3 žiaci, 

1 žiak prospel veľmi dobre a 6 žiakov prospelo. 

Písomná správa o výsledkoch maturitných skúšok a záverečných skúškach 2013 je 

prílohou tejto zápisnice. 
                                                               

Bod 3/ Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.r. 2012/2013 

                   Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.r. 2012/2013 predložil 

              Mgr. Peter Kubiš. 

              Štruktúra žiackej základne bola vyhodnotená  a porovnaná k štvrťrokom školského roka, 

              kde na začiatku šk.roka navštevovalo školu 450 žiakov, po realizácii maturitných a 

              záverečných skúšok k 28.6.2013 to bolo len 254 žiakov. Výsledky klasifikácie boli 

              spracované za jednotlivé polroky.  

Hodnotenie absencie podľa odborov ukázalo, že viac vymeškaných hodín evidujeme pri 

študijných odboroch ako pri učebných, pričom podiel absencie žiakov nadstavbového 

štúdia predstavuje len 3% z celkového počtu. Dôslednou prácou triednych učiteľov bolo 

dosiahnuté, že dokladovanie absencie žiakov je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

na vyššej úrovni a rodičia spolupracujú s triednymi pedagógmi pri plnení dochádzky 

žiakov na vyučovanie.                      

V prvom polroku šk.roku bolo udelených 84 výchovných opatrení a v druhom polroku 

šk.r. bolo udelených 89  výchovných opatrení.  

Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.rok 2012/2013 je v písomnej 

podobe prílohou tejto zápisnice.                      

 

Bod 4/  Plnenie plánu výkonov šk.r. 2013/2014                          

                  Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, predložil plnenie plánu výkonov pre školský   

             rok 2013/2014. Konštatoval, že tomto školskom roku bude na našej škole študovať    

             363 žiakov v 17. triedach. Zastúpené budú všetky študijné a učebné odbory. 

              Ako uviedol, v uplynulom školskom roku odchádzal po skončení maturitných a 

             záverečných skúšok veľmi silný ročník, čo zapríčinilo  oproti roku 2012 pokles 

              žiakov o 57. Táto skutočnosť sa bude musieť prejaviť do  úprav počtu vyučujúcich, 

              kde sa bude využívať prirodzený odchod zamestnancov (materská dovolenka, alebo 

              odchod na starobný dôchodok). 
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Bod 5/  Stav a pripravenosť školského roka 2013/2014                           

                   Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, informoval členov Rady školy o personálnom a 

              materiálnom zabezpečení školského roka 2013/2014. Uviedol, že v prvom ročníku 

              otvárame takmer všetky plánované odbory a to ODaNV, OSV,  stolár, murár, tesár a 

              maliar. Žiaci budú študovať v štyroch prvých triedach. Tu upozornil riaditeľ školy 

              na väčšiu objektivizáciu zriaďovateľa pri určovaní počtov žiakov (učňov). 

                   Personálne obsadenie vyučujúcimi je dostatočné tak  pri teoretickom ako aj  

              praktickom vyučovaní. Škola má podaný projekt, ktorým by chcela zabezpečiť  

              skvalitnenie výučby žiakov zakúpením CNC-stroja.  V mnohých oblastiach 

              škola spolupracuje so zamestnávateľmi nielen pre realizáciu externej praxe, ale aj 

              pri prezentovaní odborného zamerania firiem na súčasnom trhu.  

              Vedenie školy bude od začiatku školského roku pracovať intenzívne, aby boli splnené 

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

              programy spolupráce). 

 

 

Bod 6 /  Rôzne                                                                                    

  Plán práce Rady školy na školský rok 2013/2014, rozpočet na šk.r. 2013/2014 

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

rok  2013/2014. V uvedenom školskom roku je plánovaných 5 zasadnutí 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 prílohe tejto zápisnice. 

 

               Školský vzdelávací program SOŠ-drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou 

                   Školský vzdelávací program predniesol Mgr. Kubiš. V úvode konštatoval, že škola 

               bude klásť dôraz na štyri hlavné priority školského vzdelávacieho programu a to 

- jazyková zdatnosť 

- ekonomická gramotnosť 

- pohybová kultúra 

- prax – odbornosť, ktorej je venovaná najväčšia časť. 

                Východiskom pri tvorbe školského vzdelávacieho programu bol štátny vzdelávací  

                program. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom  

                programe pre jednotlivé študijné a učebné odbory vychádzajú z cieľov stanovených v 

                zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o Štátnom vzdelávacom programe pre 

                skupiny študijných a učebných odborov. Ako uviedol, poslaním našej školy nie je len 

                odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie kvalifikácie, 

                ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a  

                ľudských princípov. Škola sa stáva otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych  

                partnerov a širokú verejnosť (samospráva) s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej 

                činnosti (projekty školy v spolupráci so samosprávou a jej organizáciami). 

                Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, Naše ciele v systéme výchovy a  

                vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

                emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho 

                správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba  

                a svoj rozvoj a tvorivosť. 
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Bod 7/ Diskusia 

            V diskusii k prerokovaným materiálom vystúpili 4 prítomní. 

 

           Ing. Dana Mažgútová, PhD. – delegovaná za ŽSK, odbor školstva a športu 

- otázka sa dotýkala prerokovania školského vzdelávacieho programu so 

zamestnávateľským zväzom, na čo riaditeľ školy odpovedal, že naša škola 

nemá jedného strategického zamestnávateľa a v súvislosti s odsúhlasením 

ŠVP bol oslovený Zväz spracovateľov dreva SR, ktorý do dnešného dňa 

písomné stanovisko nepredložil. Riaditeľ školy uviedol, že túto stránku 

spolupráce chce otvoriť na októbrovom valnom zhromaždení ZSD SR, 

ktorého členom je i naša škola. 

 

            PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy                    

- pri skvalitňovaní práce školy by bolo dôležitým medzníkom schválenie 

profilácie škôl, čo by zabezpečilo kvalitatívne i kvantitatívne kroky  vo  

výchove a vzdelávaní  

- škola už od začiatku školského roku realizuje rôzne projekty, prezentácie a    

súťaže, kde najbližšou akciou bude futbalový turnaj o putovný pohár predsedu 

ŽSK, na ktorý pozval všetkých členov Rady školy, 

 

           Zdenko Holaza  – zástupca rodičov v RŠ 

- informoval sa o priebehu praktickej časti maturitnej skúšky s ohľadom na voľbu 

témy a od nej odvíjajúcej sa maturitnej práce žiaka 

Mgr. Kubiš ozrejmil postup pri praktickej časti MS, že žiak si volí samostatne  

tému a jeho praktická práca  je výsledkom zvolenej témy.         

 

           Bc. Margita  Slížová – predseda RŠ 

- absolvovaním maturitných skúšok skončilo dňa 31.5.2013 funkčné obdobie 

dvoch členov Rady školy a to  Violy Macurovej a Eleny Drahňákovej, zástupcov 

rodičov v Rade školy. Najbližšia plenárna schôdza ZRPŠ  bude voliť predsedu 

a člena,  ktorí budú kooptovaní do Rady školy pri SOŠ-DaS Krásno nad 

Kysucou.                

                      

Bod 8/ Návrh  na  uznesenie  

 

     Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 2. septembra  2013, ktoré bolo 

schválené 6 členmi v znení: 

 

U-1/09/2013   RŠ berie na vedomie: 

      a) Správu o výsledkoch maturitných skúšok 2013                                                      

      b) Správu o výsledkoch záverečných skúšok 2013 

      c) Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.r. 2013/2013                         

      d) Plnenie plánu výkonov na šk.r. 2013/2014                                     

      e) Stav pripravenosti šk.roka 2013/2014 

      

U-2/09/2013   RŠ   schvaľuje: 

a) Plán práce Rady školy a rozpočet Rady školy pre šk.rok 2013/2014                                  

b) Školský vzdelávací program SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou 
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U-3/09/2013 RŠ   u k l a d á :  
a) Vydať písomné stanovisko RŠ k schváleniu Školského vzdelávacieho programu 

SOŠ drevárskej a stavebnej 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. František Švancár     ................................ 

 

                                                                                                    

Ing. Ľuboš Jakubík            ................................ 

 

 

 

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

                                                                                                              Bc. Margita Slížová 

                                                                                                                 predsedkyňa RŠ 

 

 

    


