
                                                Zápisnica č. 1/2012 

 

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

 

 

Dátum konania:  27. marec 2012 

Miesto konania:  SOŠ-drevárska, malá zasadačka 

Čas:                    13,00 hod. 

 

Prítomní::  PaedDr. Anna Janíčková,  Bc. František Švancár,  p. Margita Slížová, 

                    Mgr.  Miroslava Staňová,  p. Viola Macurová, p. Elena Drahňáková,  

                    Ing. Miroslav Dočár, ž. Lenka Hrbáčiková 

                    

Neprítomní ospravedlnení  zo služobných dôvodov: Ing. Dana Mažgutová, PhD.,  

                                               Ing. Jozef Grapa, JUDr.PhDr. Ján Podmanický, 

 

Prizvaní hostia: PaedDr. Ján Palko, riaditeľ školy,  Ing. Jana Majtanová, zástupca pre TV,  

Mgr. Peter Kubiš, zástupca pre TV,  Ing. Alena Buchtová, zástupkyňa pre ekonomicko-technické 

činnosti, Ing. Gabriela Kuchajdíková zástupkyňa pre OV. 

 

 

Program: 

1. Otvorenie, kontrola uznesenia. 

2.  Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk.r. 2011/2012 

3. Stav žiackej základne (k 15.09.2011, 01.02.2012) 

4. Správa o hospodárení školy za rok 2011 

5. Ekonomické ukazovatele školy  pre rok 2012  

6. a/ Informatívna správa o maturitných skúškach šk.r. 2011/2012 

    b/ Informatívna správa o záverečných skúškach šk.r. 2011/2012 

7. Návrh plánu výkonov  

   a/ Nadstavbové štúdium pre šk.r. 2012/2013 

   b/ Denné štúdium šk.r. 2013/2014 

8. Rôzne -  Informácia o zmene  člena  Rady školy 

                -  Žiadosť vedenia SOŠ drevárskej o zmene názvu školy 

                -  Prerokovanie žiadosti o zaradenie do siete stredných škôl nový študijný odbor  

                    školy  

                -  Prerokovanie vyhodnotenia činnosti RŠ za rok 2011 

9. Uznesenie, záver. 
 

Bod 1/  - Otvorenie, kontrola uznesenia 

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

      a viedla PaedDr. Janíčková, predsedníčka RŠ. Predložila RŠ program zasadnutia,    

      ktorý prítomní členovia v počte 8 schválili. 

            Z 11 členov RŠ bolo prítomných 8 členov, čo predstavuje 72,6 % účasti. 

            RŠ bola uznášania schopná. 

      

       b) Kontrolu uznesenia zo zasadnutia RŠ previedol podpredseda RŠ 

            Bc. František Švancár 

             U-4/10/2011    a) splnené. 

                                      



Bod 2/  Informatívna správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk.r. 2011/2012 

 

Predložil Mgr. Kubiš, zástupca pre  TV  v elektronickej podobe. 

Škola pripravuje žiakov na povolanie v : 

     4 študijných odborov (ODNV, OSV, DN – manažment v drevárstve, TTOŽP) 

     5 učebných odborov ( stolár, čalúnnik, tesár, maliar, murár) 

     2  odborov nadstavbového štúdiá (stavebníctvo, drevárska a nábytkárska výroba) 

V študijných odboroch študuje   259 žiakov 

V učebných odboroch   študuje  143  žiakov 

V nadstavbovom štúdiu študuje    68 žiakov 

Spolu v SOŠ drevárskej študuje  470 žiakov, z toho  20 tried. 

Pozitívne hodnotená príprava žiakov na  SOČ, olympiády a súťaže rezortné, národné, 

medzinárodné. 

Denným problémom V-V procesu  je:  

- dochádzka žiakov na TV a PV 

- nezáujem rodičov o riešenie daného problému 

- nízke vedomosti žiakov prichádzajúcich zo ZŠ (SJaL, MAT, FYZ...) 

- nízka motivácia žiakov k dosahovaniu lepších V-V výsledkov 

- psycho-hygienické a odpočinkovo-regeneračné požiadavky na žiaka (málo spánku, výživa,  

požívanie alkoholických nápojov, fajčenie počas  voľných dní sobota-nedeľa) 

- apátia a lenivosť žiakov so soc. znevýhodneného prostredia. 

Škola dosiahla priemer prospechu na žiaka  2,42 . 

Absencia celkom                   -  47 372 

Z toho   študijné odbory         -  23 905 

              učebné odbory          -  14 540 

              nadstavbové štúdium -   8 927 

Absencia na 1 žiaka činila – 100,79 vyučovacích hodín    

Neospravedlnená absencia na 1 žiaka činila -  6,13  vyučovacích hodín   

Výchovné opatrenia  :   172  z toho 

                                         53 pokarhanie riaditeľom školy 

                                         47 znížená známka zo správania na druhý stupeň 

                                         45 znížená známka zo správania na tretí stupeň 

                                           3 znížená  známka zo správania na štvrtý stupeň 

                                          24 pochvaly  udelené riaditeľom školy. 

 

Bod 3/  Stav žiackej základne 

 

Predložila zástupkyňa TV Ing. Majtanova. 

Správa je prílohou zápisnice. 

Stav žiackej základne bol k 15.09.2011                -  480 žiakov 

                                         k 01.02. 2012                -  470 žiakov 

z rozpisu  ročník  prvý         -   4  tried 

                            druhý        -   5  tried 

                            tretí           -   5  tried 

                            štvrtý        -   3  triedy 

 

nadstavbové štúdium  prvý         -   2  trieda 

                                    druhý       -   1  trieda 

 spolu  20 tried s 470 žiakmi. 

 



 

Bod 4/ Správa o hospodárení školy za rok 2011 

 

 

Predložila zástupkyňa T-E činnosti Ing. Buchtová. 

Správa je prílohou zápisnice. 

Rozpočet SOŠ drevárskej bol za rok 2011 13 krát upravovaný (upravoval sa mesačne). 

Dotácia  VÚC  pre SOŠ drevársku  v roku 2011 bola 

Prevádzka                    -    144 982 € 

Mzdy, odvody              -    823 139 € 

ŠJ                                 -         3 441 € 

ŠSZČ                           -       23 253 € 

Vzdelávacie preukazy  -       10 052 € 

 Odchodné                      -         1 008 € 

 Maturity                         -         3 265 € 

 Cyklotúra                       -            663 € 

 

Spolu                               -   1 009 803 € 

 

Prehľad výsledkov hospodárenia za rok 2011 

    a/  Výnosy                  -    1 266 316,04 € 

    b/  Náklady                 -    1 237 064,25 € 

 

Vedenie SOŠ drevárskej v rámci úsporných opatrení finančných prostriedkov v roku 2010 prijalo 

a realizovalo  opatrenia, ktoré smerovali na úsporu finančných nákladov školy na všetkých úsekoch.  

 

Bod 5/  Ekonomické ukazovatele  roku 2012 

 

Rozpočet je prílohou  zápisnice : 

Kód zdroja 111 –            osobné náklady             751 272 €€ 

 (škola)                            prevádzkové náklady    127 217 € 

Kód zdroja  41  -             osobné náklady               12 184 € 

(ŠSZČ)                            prevádzkové náklady      11 069 € 

Kód zdroja  41 -              osobné náklady                 2 912  

(ŠJ) 

Kód zdroja 111-1            ostatné a prevádzkové 

(vzdelávacie poukazy)     náklady                            12 412 € 

 

Rozpočet školy vychádza z počtu žiakov študujúcich na škole. Znižovanie finančnej náročnosti je 

úlohou školy v rámci úspory finančných prostriedkov a koncepcie, stratégie produktívnej práce 

školy. 

 

 

Bod 6/   

a/ Informatívna správa o maturitných skúškach šk.r. 2011/2012 

 

RŠ informovali  zástupcovia TV. 

Počet prihlásených na maturitnú skúšku   93 žiakov ( IV.O, IV.A, IV. N, II.Ad) 

Maturitná skúška pozostáva z :  EČ a PFIČ MS  vyučovaní   a cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ) 

                                                    PČOZ MS 



 

Termíny : Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky   - 28. – 29. – 30. marec.2012 

                Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky  - 28.-29.-20 .máj 2012   

b/ Záverečné skúšky 

Záverečné skúšky budú realizované v učebnom odbore  stolár, tesár, murár. 

Zložky  záverečnej skúšky -  praktická časť, písomná časť (test), ústna časť. Prihlásených na ZS je 

57, z toho  odbor murár - 23,  stolár - 20, tesár  - 14. 

   

Praktická časť ZS   -   19. – 22.06.2012 

Písomná časť ZS     -   18. – 19.06.2012 

Ústna časť ZS         -    21. – 26.06.2012 

  

               

Bod 7/ 

Predložil  riaditeľ školy PaedDr. Palko 

a/ Návrh plánu výkonov nadstavbového štúdia denná forma  pre šk.r. 2012/2013 

 

Návrh je prílohou zápisnice. Celkom škola plánuje otvoriť  jednu triedu nadstavbového štúdiá 

denná forma  v študijnom odbore: 

0,5  trieda drevárstvo a nábytkárstvo       s počtom 15 žiakov 

0,5  trieda stavebníctvo                            s počtom  15 žiakov  

s celkovým počtom žiakov  30. 

Hlasovanie :   za             -   8  prítomných členov  RŠ 

                       proti         -   0 

                       zdržal  sa  -   0 

b/ Návrh plánu výkonov pre 1. ročníky šk.r. 2013/2014 

 

Návrh plánu výkonov  je podľa požiadaviek trhu práce a požiadaviek  školy otvoriť: 

študijné odbory         4 triedy s počtom žiakov     96 

učebné odbory          3 triedy s počtom žiakov     72  

podľa odborov 

 

3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby           1              24 žiakov 

3656 4 operátor stavebnej výroby                                     1              24 žiakov 

2841 6 technológia tvorby a ochrany ŽP                          1              24 žiakov 

3336 6 04     drevárstvo a nábytkárstvo zameranie 

            manažment v drevárstve                                        1              24 žiakov         

 

3662 2  murár                                                                     1              24 žiakov 

3663 2  tesár                                                                       0,5           12 žiakov 

3675 2  maliar                                                                    0,5           12 žiakov 

3355 2  stolár                                                                      0,5           12 žiakov  

3370 2  čalúnnik                                                                 0,5            12 žiakov 

 

Spolu 7 tried s počtom žiakov 168. 

 

Hlasovanie   :     za                 -  8 prítomných členov RŠ 

                           proti              -  0 

                           zdržal sa       -  0 

 



Bod 8/ – R ô z n e 

 

a) Informácia o zmene člena  Rady školy 

Listom Žilinského samosprávneho kraja, zo dňa 13.02.2012 , číslo 2617/2012/OŠaŠ-046  boli  

delegovaní  členovia  do Rady školy pri SOŠ drevárskej Krásno nad Kysucou  za zriaďovateľa  

ŽSK s účinnosťou od 08. februára 2012   členovia : 

Ing. Dana Mažgutová, PhD., 

Mgr. Miroslava Staňová 

Ing. Jozef Grapa 

JUDr. PhDr. Ján Podmanický. 

 

b) Žiadosť  vedenia školy o zmenu názvy školy 

Predložil riaditeľ školy PaedDr. Palko 

Listom zo dňa  26. marca 2012, číslo 0628/2012  požiadali o stanovisko  k zmene názvu školy SOŠ 

drevárskej na  Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú z dôvodu : 

- Škola zo 470 žiakov pripravuje na povolanie v skupine 36 stavebníctvo  celkom  228 žiakov 

(tesár murár, maliar, operátor stavebnej výroby, nadstavbové štúdium  stavebníctvo a výroba 

stavieb) 

- Zviditeľnenie a zlepšenie informovanosti pre žiakov základných škôl, rodičov, ktorí rozhodujú 

o voľbe povolania žiakov 9. ročníkov  ZŠ  a širokej verejnosti. 

Hlasovanie :  za            -   8  prítomných členov RŠ 

                      proti          -  0   

                      zdržal sa   -   0 

 

c) Žiadosť o stanovisko k zaradeniu  do siete stredných škôl SR nový študijný odbor 

školy 

 

Predložil riaditeľ školy PaedDr, Palko. 

Požiadal RŠ o stanovisko  k zaradeniu do siete stredných škôl Slovenskej republiky o nový študijný 

odbor  pre SOŠ drevársku Krásno nad Kysucou   

2840 6  biotechnológia a farmakológia 

s účinnosťou od 01. septembra 2013. 

Dôvody : 

 -     rozšírenie ponuky pre žiakov ZŠ pri voľbe povolania 

- škola má vybudované na vysokej úrovni laboratórium s kvalitným inventárom, chemickým 

zariadením, množstva  skúšobného materiálu v rátane  chemických kyselín, 

- škola disponuje s kvalifikovaným odborným personálom, priestorovými podmienkami, 

- regionálny trh práce vytvára pracovné miesta na  uvedený odbor, kde absolventi  sa uplatnia 

v oblasti výroby biotechnologických reakcií, separáciu zložiek zmesi,  mikrobiologických 

analýz, laborant, technológ, kontrolór. Je schopný pracovať v biochemických, farmaceutických, 

potravinárskych a chemických spoločnostiach, lekárňach a kontroly a monitorovania životného 

prostredia. 

Škola má zaradený  v siete stredných škôl študijný odbor  2841 6 technológia ochrany a tvorby 

životného prostredia, ktorý je  príbuzný k odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia avšak  

uplatnenie na trhu práce  je v inej oblasti.  Na trhu práce stagnuje  príprava na povolanie  v odbore 

2840 6. 

Hlasovanie :   za            -  8 prítomných členov RŠ 

                       proti         -  0 

                       zdržal sa   -  0 

 



     d)Prerokovanie vyhodnotenia činnosti RŠ za rok 2011 

 

Podpredseda RŠ  Bc. Švancár predložil  v písomnej forme vyhodnotenie činnosti  

RŠ za rok 2011. Vyhodnotenie po doplnení členovia  RŠ  odsúhlasili a vyjadrili, že  RŠ počas  

funkčného obdobia od 5. mája 2008   k 27. marcu 2012 vykonávala svoju činnosť veľmi 

zodpovedne,  operatívne. Úroveň  rokovania RŠ bolo v súlade so slušnými spoločenskými mravmi. 

RŠ  je hodnotená na vysokej kvalitatívnej úrovni, čoho zásluhou je  vedenie  RŠ  predsedníčkou RŠ  

PaedDr. Janíčkovou, za čo jej patrí  veľká vďaka. 

Vyhodnotenie činnosti RŠ za rok 2011 je prílohou zápisnice. 

  

     e) Diskusia  

         K prejednávaným materiálom vystúpilo 11 prítomných. 

 

PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy 

-  pri plnení plánu výkonov  škola  i  cestou športu motivuje žiakov, kde škola s usporených 

nákladov na vykurovanie uhrádza žiakom 1. ročníkov výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz 

v dĺžke 5 dní, plavecký výcvik pre žiakov  2. ročníkov a poskytuje každému žiakovi jednotné 

pracovné oblečenie, pracovnú obuv a ochranné pomôcky, 

 -     škola pri návrhu plánu výkonov spolupracuje s ÚPSVaR a snaží sa napĺňať odbory, 

       ktoré sú žiadané na trhu práce ( maliar, čalúnnik, tesár, murár, stolár). 

- ponuka študijných, učebných odborov  a kvalita edukácie  vytvára  pre trh práce  absolventov,  

v súlade s ponukou a dopytom  podnikateľskej sféry pre  región  a celú aktívnu spoločnosť. 

 -     zmena názvu školy bude  pre širokú   verejnosť zviditeľnením a poznaním štruktúry 

       Profesionálnej orientácie školy  pre trh práce.  

 

Mgr. Miroslava  Staňová  – delegovaná  ŽSK 

 -     súčasné financovanie SOŠ vedie k tomu, že prioritou  školy  sú žiaci, ich počet a kvalita 

        sa dostáva do úzadia, 

 -      pripomienkovanie problému súčasného financovania škôl sa ŽSK zaoberá i na zastupiteľstve  

        poslancov a v komisiách ŽSK. 

 

p. Margita  Sližová – tajomníčka RŠ, členka z rady nepedagogických zamestnancov 

 -      informovala o poskytovaní štipendií  žiakov  v sociálnej núdzi 

 -      poukázala na  vysoké percento   žiakov pochádzajúcich z ťažko prispôsobivého prostredia,  

         z nízkych sociálnych pomerov, 

 -      škola poskytuje žiakom v hmotnej núdzi  učebné pomôcky, písacie potreby ako výkresy,  

         pravítka, trojuholníky, farbičky, ceruzy a pod. 

 

p. Viola Macurová – členka z rady rodičov 

 -       kladne hodnotila  klímu školy,  ako pedagogička   vyzdvihla  ľudský prístup pedagógov  

         k žiakov, kde komunikácia učiteľ – žiak je  založená na dôvere a empatií. 

 

p. Elena Drahňáková – členka z rady rodičov 

 -       rada rodičov operatívne reaguje na  aktivity školy a prispieva z príspevkov  ZRPŠ 

         na akcie organizované školou ako sú športové aktivity, odborné  súťaže,  vzdelávacie   

         aktivity (exkurzie, odborno-tématické  prehliadky..),maturitné skúšky, záverečné skúšky 

          a pod. 

 

Ing. Miroslav Dočár – člen z rady rodičov 

  -      súčasnosť si trh práce vyžaduje   absolventov schopných tvorivo a účelne 



          riešiť nároky a požiadavky povolania na trhu práce a tým plniť úlohu prepojenia 

          systému odborného vzdelávania a prípravy s podnikateľskou sférou, 

-    škola patrí v rámci regiónu  k úspešným školám na trhu práce, čoho dôkazom 

         je kvalita výchovno-vyučovacieho procesu, profesionalitou pedagógov a materiálnym 

          moderným vybavením školy. 

 

Ing. Gabriela Kuchajdíková - zástupkyňa pre OV 

- produktívna práca jej kvalita a kvantita  sú základom  kvalifikovanej pracovnej  

sily  na trhu práce 

- motivovať žiakov je  majstrovstvom pedagógov a celého manažmentu školy. 

 

Bc. František Švancár – člen rady školy z rady  pedagogických zamestnancov 

- žiaci základných škôl nemajú vypestovaný vzťah k hodnotám,  k manuálne práci, 

k remeslám, 

- absentuje  príprava žiakov orientovaná na profesiografiu povolaní a vzťah žiakov 

      k jednotlivým  povolaniam . 

 

Mgr. Peter Kubiš – zástupca pre  TV 

- poukázal na nízku  motiváciu žiakov  dosiahnuť lepšie študijné výsledky, 

- spolupráca so zákonnými zástupcami  v súčasnosti  je viac  písomnou formou 

ako komunikáciou učiteľ – rodič – žiak, 

- zanedbávanie dochádzky do školy  (neskoré príchody na prvé vyučovacie hodiny) škola  

rieši mesačnou analýzou a vyzývaním rodičov k plneniu  prvej úlohy  pri príprave 

na povolanie a to príchod na vyučovanie včas a pripravený. 

 

Ing. Jana Majtanová – zástupkyňa TV 

- forma prístupu  pedagóga k žiakovi, skupine, triede je v súčasnosti  veľmi citlivá a emotívna, 

- vyžaduje si učiteľa   tvorivo-humanitného, s emocionálnou  inteligenciou  a profesionalitou, 

- škola v edukačnom i výchovnom procese napĺňa krédo školy „Nie pre školu, ale pre život 

učíme“. 

 

PaedDr. Anna  Janíčková - predsedníčka RŠ, členka z rady pedagogických zamestnancov 

- informatívne oboznámila  členov RŠ o výchovnom poradenstve a prevencií školy, kde  

prioritou školy je žiak  so svojimi schopnosťami, záujmami, postojmi. 

- predložila  správu o činnosti  rady školy za obdobie roka 2011, ktorá je prílohou zápisnice 

- informovala  členov RŠ i prítomného vedenia školy na čele s riaditeľom školy o skončení   

štvorročného funkčného obdobia Rady školy   pri SOŠ drevárskej  Krásno nad Kysucou. 

Rada školy bola ustanovená  5. mája 2008, jej funkčné obdobie končí 5. mája 2012. 

Bod 9/  –   N á v r h   n a   u z n e s e n i e  

 

     Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 27. marca 2012, ktoré bolo 

schválené 8 prítomnými členmi rady školy v znení: 

 

U-1/03/2012   RŠ berie na vedomie: 

      a) Správu o V-V výsledkoch za I. polrok šk.r. 2011/2012 

      b) Stav žiackej základne 

      c) Správu o hospodárení školy za rok 2011 

      d) Ekonomické ukazovatele roku 2012 SOŠ – drevárskej 

      e)  Informatívnu správu o maturitných a záverečných skúškach šk.r. 2011/2012 

      f)  Vyhodnotenie činnosti RŠ za rok 2011 



      g)  Delegovanie  členov  do rady školy  SOŠ drevárskej zriaďovateľom ŽSK s účinnosťou  

           od 8. februára 2012. 

        

      U-2/03/2012   RŠ  vyjadrila   s ú h l a s : 
      a) Návrh plánu výkonov nadstavbového štúdiá šk.r. 2012/2013 

      b) Návrh plánu výkonov pre 1. ročníky šk.r. 2013/2014 

      c) Zmenu názvu školy  na SOŠ drevársku a stavebnú  

      d) Zaradenie študijného odboru 2846 6 biotechnológia a farmakológia do siete stredných škôl   

          pre SOŠ drevársku Krásno nad Kysucou od 01. septembra 2013.      

             

U-3/03//2012  RŠ u k l a d á : 

      a)  Vydať stanovisko RŠ k prerokovaným materiálom: 

 

-  návrh plánu výkonov - nadstavbové štúdium šk.r. 2012/2013 

-  návrh plánu výkonov -prijímanie žiakov na vzdelávanie do prvých ročníkov 

    pre šk. r. 2013/2014 

-  návrh  zmeny názvu školy  na SOŠ drevársku a stavebnú  

-  návrh zaradenia nového študijného odboru 2846 6 biotechnológia a farmakológia   

    pre  SOŠ drevársku do siete stredných škôl SR s účinnosťou od 01.septembra 2013. 

                             

                                                                 Termín :  ihneď 

                                                                 Zodp.: predseda RŠ 

 

b) Zabezpečiť a uskutočniť  nové voľby Rady školy pri SOŠ drevárskej  Krásno nad Kysucou 

z dôvodu skončenia funkčného obdobia doterajšej  rady školy  

( ustanovená 05. mája 2008 – funkčné obdobie končí  05.mája 2012). 

 

                                                                 Termín : do 05. mája 2012 

                                                                 Zodp.: riaditeľ školy v spolupráci s OŠaŠ ŽSK   

                                                                                                                                  

Zasadanie RŠ ukončila predsedníčka RŠ  poďakovaním sa za  účasť a tvorivý prístup. 

                 

Zapísala:  

tajomníčka RŠ, p. Margita Slížová    _________________________                     

                                      

 

                                                                                      PaedDr. Anna Janíčková 

                                                                                           predsedníčka RŠ                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


