
                                                Zápisnica č. 1/2013 

 

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

 

Dátum konania:  18. január 2013       

Miesto konania:  SOŠ-drevárska Krásno nad Kysucou, zasadačka 

Čas:                     13,00 hod. 

 

Prítomní::  p. Margita Slížová, Mgr. František Švancár, p. Viola Macurová, p. Elena Drahňáková,  

                    p. Zdenko Holaza, ž. Jozef Belanec.              

                    

Neprítomní ospravedlnení :   Ing. Dana Mažgútová, PhD.,  JUDr. PhDr. Ján Podmanický,  

                                                  Ing. Jozef Grapa, Mgr. Miroslava Staňová, Ing. Ľuboš Jakubík           

 

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. Jana Majtanová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, Ing. Gabriela 

Kuchajdíková zástupkyňa pre praktické vyučovanie. 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.štvrťrok šk.roku 2012/2013 

3. Projektová činnosť školy                                                                     

4. Vyhodnotenie činnosti Rady školy za rok 2012                          

5. Rôzne, diskusia                                 

6. Uznesenie, záver                                                         

 

Bod 1/ Otvorenie 

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

otvorila a viedla p. Margita Slížová, predsedníčka RŠ.  

b) Z posledného zasadania RŠ (26.10.2012) bolo prijaté uznesenie číslo U-3/10/2012, 

kde bolo predsedníčke RŠ uložené vydať písomné stanovisko Rady školy 

k prerokovávanej vyhodnocovacej správe školy za šk.r. 2011/2012. 

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

29.10.2012. Dňa 23.11.2012 odbor školstva a športu  ŽSK schválil správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti SOŠ-drevárskej Krásno nad Kysucou za šk.r. 

2011/2012 

Uznesenie U-3/10/2012  splnené. 

 

Bod 2/ Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.štvrťrok šk.r. 2012/2013 

              Zástupca  pre teoretické vyučovanie Mgr.Kubiš, predniesol informatívnu správu    

           o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.štvrťrok šk.roku 2012/2013. Táto bola    

            prerokovaná na zasadnutí  pedagogickej rady dňa 22.11.2012. 

                 Správa obsahovala stav a členenie žiackej základne, predbežný prospech žiakov, 

            absenciu a správanie žiakov. Bolo konštatované, že boli udelené všetky stupne  

            výchovných opatrení, ktoré sa dotkli celkom 33,09 % žiakov. V súčasnosti sa intenzívne  

            pracuje na polročnom  hodnotení žiakov, kde je plánovaná polročná pedagogická rada  na                      

            23. januára 2013.  
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Bod 3/ Projektová činnosť školy                                  

              Informáciu o projektovej činnosti školy predniesol riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko.       

              Škola sa v šk.r. 2011/2012 uchádzala o 9 projektov, z ktorých jej bolo  

              8 schválených. Projekty boli zadávané ŽSK, fondmi EÚ a z iných grantov.   

              V rámci ŽSK to boli projekty – Mesiac otázok a odpovedí (škola bez tabaku, alkoholu a drog) 

                                                              - Ján Palárik – najvýznamnejší Kysučan 

                                                              - grafické systémy (autoCAD) 

                                                              - po  stopách Beskydsko-Javorníckej magistrály. 

              Projekty z fondov EÚ sa dotýkali najmä vybavenia školy výpočtovou technikou (MPC  

              Bratislava). 

              Z iných zdrojov boli realizované projekty zamerané na environmentalistiku (monitoring pH v 

              zrážkových vodách  regiónu Kysuce a antropogénny vplyv na kvalitu rieky Kysuca). 

              V súčasnosti sa spracovávajú a sú v štádiu  

             rozpracovanosti projekty riešiace napojenie školy na kanalizačnú sieť firmy Komad s.r.o. 

              a ďalej projekt „Moderná stredná škola“. K poslednému  projektu sa už uskutočnili dve 

              konzultačné stretnutia na pôde  ŽSK. 

               

Bod 4/ Vyhodnotenie činnosti Rady školy za rok 2012                             

           Radu školy informovala p.Slížová.            

           V r. 2012  zasadala Rada školy päťkrát. Zasadania sa uskutočnili v zmysle vypracovaného 

           plánu práce na rok 2012. Na zasadnutia RŠ boli prizývaní členovia vedenia školy na čele s  

           riaditeľom školy a zamestnanec ŠSZČ.  

           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. 2011/2012 

- školský vzdelávací program 

- požiadavky zo strany školy na RŠ 

- materiálne podmienky na činnosť školy 

- práca školského strediska záujmových činností 

- 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. 

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

 

Bod 5/ Rôzne, diskusia 

            V diskusii k prerokovaným materiálom vystúpili 7 prítomní. 

 

             PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy                    

             Predložil na rokovanie RŠ návrh vedenia školy na zaradenie  nového     

             študijného odboru „Podnikanie v remeslách a službách“ do siete  stredných škôl. 

             Nový študijný odbor umožňuje získať maturitné vzdelanie v nadstavbovej forme                                            

             absolventom s výučným listom, pomaturitným štúdiom. Študijný odbor odborne  pripraví     



                                                                                               -  3 - 

                                          
           absolventov  na širšie uplatnenie na trhu práce. V okresoch Čadca,  Kysucké Nové Mesto by  

           bolo preto možné uspokojiť aj  potrebu žiakov po maturitného vzdelávania.  

            Škola disponuje kvalifikovaným odborným personálom a priestorové podmienky vyhovujú  

           danému študijnému odboru. Hlavným dôvodom školy je  využiť záujem žiakov o     

           vzdelávanie v súlade s požiadavkami trhu práce. 

 

           p. Elena Drahňáková – zástupca rodičov v RŠ 

           - privítala takúto možnosť poskytovania vzdelania 

          - širšie uplatnenie absolventa na súčasnom trhu práce                                          

          - praktické vedomosti pre pôsobenie žiaka ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) 

 

          Mgr. František Švancár – podpredseda RŠ 

            - zaradiť, prípadne obohatiť výučbu  nového odboru (do ŠkVP) o komunikáciu                  

              s podnikateľmi a živnostníkmi (SZČO) 

            - podporil zaradenie nového odboru do siete stredných  škôl  a zdôraznil jeho propagáciu   

              medzi žiakmi iných škôl 

 

            p. Margita Slížová – predseda RŠ 

            - vedenie školy dlhodobo monitorovalo a spracovávalo podklady k žiadosti o zaradenie  

              Nového študijného  odboru do siete stredných školy 

           -  odbor „Podnikanie v remeslách a službách“ orientuje žiaka na zvládnutie problémov na 

               trhu práce a jeho komplexné začlenenie sa do podnikateľskej sféry. 

 

          PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy                    

             Predložil na rokovanie RŠ návrh vedenia školy na schválenie zmeny      

             názvu školy na „Stredná odborná škola drevárska a stavebná.“ Z dôvodu dlhodobého  

             záujmu o vzdelávanie v študijných a učebných odboroch 36-stavebníctvo, škola postupne 

             rozšírila sieť odborov na súčasné zloženie operátor stavebnej výroby, tesár, murár,                                  

             maliar a nadstavbové štúdium stavebníctvo a výroba stavieb. V súčasnosti predstavuje 

             stavebné zameranie našej školy 48,5 % z celkového počtu žiakov.  

             Zmenou názvu chce vedenie školy viditeľnou formou informovať základné školy, širokú   

             verejnosť a rodičov o možnosti získania odborného vzdelania v odbore stavebníctvo       

             v rôznych odboroch na našej škole. 

             Škola reaguje  na stále sa rozvíjajúci dopyt po stavebnom odbornom vzdelávaní. 

              

 

            p.Zdenko Holaza – zástupca rodičov v RŠ 

            - zmena názvu  školy umožní širšie využitie odborných činností pri zápise do   

              živnostenského  listu (registra)  absolventa 

            - prirodzený vývoj študijných odborov školy, ktoré sú zamerané na stavebníctvo, majú 

              prezentovať školu aj v jej názve. 

 

            p. Margita Slížová – predseda RŠ 

            - vedenie školy už v minulom roku spracovalo žiadosť a dôvodovú správu o zmenu názvu 

              školy s prihliadnutím na všetky okolnosti a prípravu žiakov v stavebných odboroch 

           -  neznalosť rodičov pri náborových pohovoroch ukázala na nutnosť zmeniť názov školy a 

              viditeľne informovať verejnosť o vyučovaní v stavebných odboroch 
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             Ing. Kuchajdíková - ZR pre praktické vyučovanie 

             -  škola pripravuje projekt realizácie podporného vykurovania na dielňach odborného       

                výcviku v zimných mesiacoch, kedy nastávajú situácie v dôsledku silných mrazov, 

                kde existujúci  systém vykurovania nestačí dostatočne vyhriať priestory dielní OV 

             - zvažuje sa doplnkové kúrenie formou plynu alebo elektrickej energie, čo je v súčasnej                         

               dobe predmetom kalkulácii a porovnávaní                                                

                                                                                      

             p.Viola Macurová – zástupca rodičov v RŠ 

              

             - klimatické podmienky na Kysuciach sú drsné a preto je aj vykurovanie  veľkých 

               priestorov dielní náročné 

 

 

Bod 7/ Návrh  na  uznesenie  

 

     Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 18. januára 2013, ktoré bolo 

schválené 6 členmi v znení: 

 

U-1/01/2013   RŠ berie na vedomie: 

      a) Informatívnu správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.štvrťrok šk.r. 2012/2013                

      b) Informáciu o projektovej činnosti školy 

      c) Vyhodnotenie činnosti Rady školy za uplynulý rok 2012                                     

      d) Informáciu o príprave projektu podporného vykurovania dielní odborného výcviku 

      

U-2/01/2013   RŠ   schvaľuje: 

a) Zaradenie nového študijného odboru do siete stredných škôl „6403 L - Podnikanie 

v remeslách a službách“   

b) Zmenu názvu školy na Stredná odborná škola drevárska a stavebná 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

U-3/01/2013 RŠ   u k l a d á :  
a) Vydať písomné stanovisko RŠ k zaradeniu nového študijného odboru „6403 L -Podnikanie 

v remeslách a službách“  do siete stredných  škôl 

                                                                           Termín: ihneď 

                                                                           Zodp.:   predseda RŠ 

 

b) Vydať písomné stanovisko RŠ  zmene názvu školy na Stredná odborná škola drevárska a 

 stavebná 

                                                                           Termín: ihneď 

                                                                           Zodp.:   predseda RŠ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 

Zapísala tajomníčka RŠ,  

p. Viola  Macurová      ................................... 

                                                                                                    

 

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

                                                                                                                p. Margita Slížová 

                                                                                                                 predsedkyňa RŠ 


