
                                                Zápisnica č. 4/2012 

 

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

 

Dátum konania:  03. september 2012         

Miesto konania:  SOŠ-drevárska Krásno nad Kysucou, zasadačka 

Čas:                     8,30 hod. 

 

Prítomní::  p. Margita Slížová, Mgr. František Švancár, Ing. Jozef Grapa, p. Viola Macurová, 

                   p. Elena Drahňáková, p. Zdenko Holaza, ž. Jozef Belanec              

                    

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

                                                  Mgr. Miroslava Staňová, Ing. Ľuboš Jakubík           

 

Z 11 členov RŠ bolo prítomných 7 členov, čo predstavuje 63,3 % 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. Alena Buchtová, 

zástupkyňa pre ekonomicko-technické činnosti, Ing. Gabriela Kuchajdíková, zástupkyňa pre 

praktické vyučovanie 

 

Program: 

1. Slávnostné otvorenie šk. roka 2012/2013            

2. Stav žiackej základne                                                     

3. Pripravenosť šk. roka 2012/2013 (materiálne a personálne zabezpečenie) 

4. Rôzne, diskusia                                 

5. Uznesenie, záver                                                         

 

Bod 1/ Otvorenie šk.roka 2012/2013 

Slávnostné otvorenie šk. roka sa uskutočnilo na nádvorí školy za prítomnosti žiakov,              

      rodičov, vedenia školy, rady školy a hostí s programom:                 

- hymna Slovenskej republiky                   

- príhovor primátora mesta Krásno n.Kysucou a poslanca ŽSK, Ing. Jozefa Grapu 

- príhovor riaditeľa školy, PaedDr. Jána Palku 

- pedagogicko-organizačné pokyny šk.roku 2012/2013, Mgr. Mária Gavenčiaková 

- prehliadka školy a tried pre žiakov 1.ročníkov, ich zákonných zástupcov a médii 

 

Bod 2/ Stav žiackej základne                                                    

            Informáciu o stave žiackej základne predniesla Ing. Majtanová. Ako uviedla, stav 

            žiackej základne je veľmi živý materiál, nakoľko zisťujeme, že niektorí so žiakov 

            zapísaných do 1.ročníka v prijímacom konaní nenastupujú na štúdium z dôvodu prestupu. 

            Kontroluje sa stav prvákov, ktorí neabsolvovali úspešne 9.ročník ZŠ. 

            V termíne do 15.septembra 2012 musí byť žiacka základňa stabilizovaná, aby sa 

            mohol realizovať štatistický zber informácii – eduzber.  

 

Bod 3/ Pripravenosť šk.roka  2012/2013                                                   

             Informáciu o stave pripravenosti školského roku predniesol PaedDr. Palko. Konštatoval,                 

             že pre nasledujúci školský rok nie je potrebné upravovať personálne stavy zamestnancov, t.j. 

             neuvažuje sa s prepúšťaním  zamestnancov.  
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          Po materiálnej stránke zhodnotil riaditeľ školy možnosti priestorové pre realizáciu  

          odborného výcviku, kde konštatoval dostatočné kapacitné stavy školských dielní OV  

          (najmä počas zimných mesiacov). Pripravenosť tried pre teoretické vyučovanie je     

          v dostatočnom množstve a na v požadovanej úrovni.  

 

Bod 4/ Rôzne, diskusia                                        

   V diskusii vystúpili:                                                                           

 

   PaedDr. Ján Palko, riaditeľ školy  

- oboznámil prítomných s aktivitami školy na šk.rok 2012/2013 

- motivácia žiakov k manuálnej práci a zručnostiam je prioritou pedagógov s cieľom 

dávať do povedomia remeslá žiadané na trhu práce (Dni vidieka v Žiline) 

- úlohy spojené s rekonštrukciou a opravami školy (oprava palubovky telocvične) 

- realizácia kanalizačnej prípojky v spolupráci so Sevakom Žilina                        

- zakúpenie náradia a nového zariadenia pre odbornú výučbu (miešačka, ...) 

- organizovanie 7.ročníka medzinárodného futbalového turnaja o Putovný pohár 

predsedu ŽSK, Ing. Blanára – september 2012 

          Mgr. Peter Kubiš – zástupca pre teoretické vyučovanie                                           

- pripravenosť absolventov pre trh práce, ich kvalita je odrazom obsahu 

školského vzdelávacieho programu 

          p. Zdenko Holaza, zástupca rodičov žiakov 

- pestovanie návykov pravidelnej dochádzky do školy a zodpovedného výkonu práce na 

odbornej praxi v škole, ale i mimo nej je úloha náročná a vyžaduje si celého človeka 

- motivovanie žiakov k otvorenosti a diskusii žiak-učiteľ, žiak-majster odborného výcviku 

                                                                                                           

Bod 5/  Návrh  na  uznesenie  

 

     Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 3. septembra 2012, ktoré bolo 

schválené 7 členmi v znení: 

 

U-1/9/2012   RŠ berie na vedomie: 

      a) Stav žiackej základe                                                              

      b) Pripravenosť šk.roka 2012/2013                                                        

 

U-2/9/2012   RŠ   schvaľuje : 

      a) Overovateľov zápisnice – p.M.Slížová, p. V.Macurová                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zasadanie RŠ ukončila predsedníčka RŠ  poďakovaním sa za  účasť so želaním úspešného  

zvládnutia školksého roku 2012/2013. 

 

 

Zapísala tajomníčka RŠ,  

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

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

                                                                                                                p. Margita Slížová 

                                                                                                                 predsedkyňa RŠ 


