Zápisnica č. 4/2013
zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej
Krásno nad Kysucou
_
Dátum konania: 28. október 2013
Miesto konania: SOŠ-drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, zasadačka
Čas:
13,00 hod.
Prítomní:: Bc. Margita Slížová, Mgr. Miroslava Staňová, Mgr. František Švancár,
Ing. Ľuboš Jakubík, p. Zdenko Holaza, Ing. Andrea Bogáňová, p. Jozefa Šurkalová,
ž. Jozef Belanec.
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Jozef Grapa, JUDr. PhDr. Ján Podmanický,
Ing. Dana Mažgútová, PhD.
Z 11 členov RŠ bolo prítomných 8 členov, čo predstavuje 72,7 % 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. Informácia o kooptovaní zvolených zástupcov Rady rodičov do Rady školy pri SOŠ DaS
3. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2012/2013
4. Stav žiackej základne (triedy, učebné skupiny)
5. Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti CVČ pri SOŠ DaS
6. Sociálna odkázanosť žiakov, začlenení žiaci, žiaci so ŠVVP
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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 (02.09.2013) bolo prijaté uznesenie číslo U-3/09/2013,
kde bolo predsedníčke RŠ uložené vydať písomné stanovisko Rady školy:
k schválenému Školskému vzdelávaciemu programu SOŠ drevárskej a stavebnej
Krásno nad Kysucou
- písomné stanoviská boli vydané a doručené na odbor školstva a športu ŽSK dňa
03.09.2013. Uznesenie U-3/09/2013 je splnené.
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Bod 2/ Informácia o kooptovaní zvolených zástupcov Rady rodičov do Rady školy pri SOŠ DaS
Dňa 4. októbra 2013 sa uskutočnilo plenárne zasadanie Rady rodičov pri SOŠ drevárskej a
stavebnej Krásno nad Kysucou. Keďže na konci školského roku 2012/2013 skončilo
volebné obdobie predsedkyne Rady rodičov p. Violy Macurovej a tajomníčky p. Eleny
Drahňákovej, boli na programe októbrového rokovania Rady rodičov voľby nových zástupcov.
Na tomto zasadaní bol zvolený predseda Rady rodičov, ktorým sa stala Ing. Andrea
Bogáňová. Novozvolená predsedkyňa je v zmysle stanov Rady rodičov kooptovaná do
Rady školy.
Rada rodičov ďalej zvolila tajomníčku RR, p. Jozefu Šurkalovú. Pani Jozefa Šurkalová
bola zvolená ako ďalší zástupca do Rady školy za rodičov.
Predsedkyňa Rady školy ich srdečne privítala a zaželala im tvorivé chvíle v kolektíve Rady
školy. Ďalej im odovzdala plán práce na školský rok 2013/2014.
Bod 3/ Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2012/2013
Riaditeľ školy predložil prítomným členom Rady školy „Vyhodnocovaciu správu za
školský rok 2012/2013“. Predložená správa bola vypracovaná v súlade s legislatívou
MŠ SR a platným metodickým usmernením. Úvodom svojho vystúpenia riaditeľ školy
zdôraznil cieľ koncepčného rozvoja školy, ktorý je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho
procesu a úrovne absolventov pre požiadavky trhu práce v drevárskom a stavebnom
odvetví a v technológie životného prostredia.
Samostatne sa správa venovala výchovnému poradenstvu, činnosti CVČ, činnosti žiackej
rady, projektovej činnosti so zameraním na spoluprácu družobných stredných škôl v
ČR a PR, umiestniteľnosť absolventov na trhu práce, zlepšovaní informovanosti o škole,
práca s médiami, propagácia a tvorba pozitívnej klímy na škole.
Swot analýza správy je rozčlenená do dvoch stránok a to:
a) Silné stránky školy
- jediná škola drevárskeho a stavebného zamerania v regióne Kysuce
- informovanosť o škole a práca s médiami
- komplexnosť školského areálu a jeho vybavenosť
- silný manažment školy
- kvalitná produktívna práca
- tradície remesiel a informovanosť o ich úspešnosti
- zapájanie sa do projektovej činnosti
- spolupráca s metodicko-pedagogickým centrom a možnosť odborného rastu
- záujmová činnosť žiakov, rodičov a verejnosti mesta Krásno nad Kysucou
b) Slabé stránky školy
- sociálne a ekonomicky slabší región
- menšie pracovné príležitosti
- znížený záujem žiakov o štúdium remesiel
- nízka úroveň zručností a vedomostí žiakov ZŠ
- nepomer v prepojení systému vzdelávania s potrebami praxe
- nepriaznivý demografický vývoj
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Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- využitím motivačných metód zvýšiť záujem žiakov o lepšie študijné výsledky
- povzbudzovať žiakov k manuálnej a produktívnej práci v jednotlivých odboroch
- využívanie IKT vo vyučovacom procese
- intenzívna spolupráca s podnikateľskou sférou
Cieľom školy je v nasledujúcich rokoch vytvárať taký vyučovací systém, ktorý sa orientuje
na získanie kľúčových kompetencií žiakov. V každej zložke výchovy – teoretické vyučovanie,
odborný výcvik, centrum voľného času, realizovať procesy na cielené vzdelávanie sa v:
- schopnosť tvorivo a efektívne riešiť problémy
- nadobúdať schopnosti a zručnosti, používať ich s modernými digitálnymi
technológiami pri vybraných tématických celkov učiva
- dosiahnúť u absolventov digitálnu gramotnosť a pripraviť ich na život v
informačnej učiacej sa aktívnej spoločnosti mladej európskej generácie.
Správa bola členom Rady školy priblížená elektronickou prezentáciou a predložená v
písomnej podobe tak, ako sa predkladá zriaďovateľovi.
Bod 4/ Stav žiackej základne (triedy, učebné skupiny)
Zástupca riaditeľa školy, Mgr. Kubiš, predložil informatívnu správu o stave žiackej
základne. Konštatoval, že k 25.10.2013 navštevuje našu školu 393 žiakov v členení
362 žiakov denného a 31 žiakov externého štúdia v 17. triedach. Zastúpené sú 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).
Vedenie školy od začiatku školského roku intenzívne pracuje, aby boli splnené
vytýčené úlohy (nábor žiakov, plnenie projektovej činnosti, školské aktivity a
programy spolupráce).
Bod 5/ Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti CVČ pri SOŠ DaS
Správu o záujmovej činnosti CVČ pri SOŠ DaS predložila vedúca strediska, PhDr.
Bugalová. Uviedla, že činnosť CVČ je zameraná hlavne na aktívne dopĺňanie
výchovno-vzdelávacieho procesu a napomáha žiakom pri vlastnej sebarealizácii a
aktívnom využívaní voľného času. Popri týchto úlohách je poslaním úseku rozvíjanie
súťaživosti tried a žiakov v rámci školských akcií v oblasti telesnovýchovnej a kultúrnej,
napomáha pri organizovaní kurzov, cvičení, výcvikov, rekreačnej činnosti (súťaže,
besedy, prednášky, kvízy). Žiaci sa do záujmovej činnosti zapájajú na základe
dobrovoľnosti s využitím motivačných metód a možnosťou výberu záujmovej činnosti.
CVČ spolupracuje intenzívne so školou, ŽSK, s protidrogovou komisiou a s jednotlivými predmetovými komisiami.
Predložená správa o činnosti CVČ pri SOŠ DaS je prílohou tejto zápisnice.
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Bod 6 / Sociálna odkázanosť žiakov, začlenení žiaci, žiaci so ŠVVP
Správu o sociálnej odkázanosti žiakov, začlenených žiakoch a žiakoch so ŠVVP predložila
Bc.Slížová. V školskom roku 2013/2013 požiadalo o sociálne štipendium 23 žiakov našej
školy. Z tohto počtu bolo riaditeľom školy priznané štipendium 22 žiakom. Zostávajúcej
jednej žiačke nebolo priznané štipendium z dôvodu vyššieho príjmu rodiny ako je zákonom
stanovená výška životného minima posudzovaných osôb domácnosti.
Podiel žiakov poberajúcich štipendium k celkovému počtu žiakov školy predstavuje
podiel 4,8%. V uplynulom školskom roku sa neuskutočnili žiadne problémy s neoprávnene
vyplateným štipendiom žiakom.
Na SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou neštudujú začlenení žiaci alebo
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Správa o sociálnej odkázanosti žiakov, začlenených žiakoch a žiakoch so ŠVVP je
prílohou tejto zápisnice.
Bod 7 / Rôzne
Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, informoval prítomných o prebiehajúcej náborovej
činnosti školy. Získavanie žiakov pre učebné odbory vychádzajú z cieľov stanovených
školou, kde sú využívané všetky prostriedky propagácie remesiel vyučovaných na našej
škole. Pre tento účel je pripravený týždeň otvorených dverí školy od 11.-15. 11.2013
tak, aby sme dali čo najväčšiu možnosť žiakom zoznámiť sa so školou, dielňami odborného výcviku, laboratóriom i ostatnými priestormi na našej škole.
Škola sa taktiež zúčastní burzy stredných škôl v Čadci a v Žiline.
Riaditeľ vyjadril presvedčenie, že osobná skúsenosť žiakov je najlepším náborovým
krokom.
Bod 7/ Diskusia
V diskusii k prerokovaným materiálom vystúpili 4 prítomní.
PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy
- predložená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy bola vypracovaná tak,
aby poskytovala obraz o stave, činnosti a vytýčených cieľoch školy, o jej
komplexnom živote a využívaní zdrojov pre výchovu a vzdelávanie
- škola už od začiatku školského roku realizuje rôzne projekty, prezentácie a
súťaže, ktorými sa snaží budovať pozitívny obraz školy a ďalej túto činnosť
rozvíjať pri náboroch žiakov.
Zdenko Holaza – zástupca rodičov v RŠ
- vysoko hodnotil predložené správy s tým, že nielen ciele školy, ale i dosiahnuté
výsledky sú ukazovateľom vysokej úrovne tejto školy a žiakov – jej absolventov.
Mgr. František Švancar – podpredseda RŠ
- uviedol, že na našej škole sa venuje veľká pozornosť praktickému vyučovaniu
s tým, že sú pozývané na prezentácie pre žiakov odborné firmy prevádzkujúce
činnosti blízke našim učňom ako sú maliarske firmy, stavebné (Ytong), náradie
pre stolárov a nábytkárov a ďalšie
- spolupráca s podnikateľskou sférou v oblasti stavebnej určite posúva praktické
skúsenosti našich žiakov a lepšie ich pripravuje pre obdobie praxe.
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Bc. Margita Slížová – predseda RŠ
- privítala nové členky Rady školy z radov rodičov, oboznámila ich so štatútom
Rady školy ako i s plánom práce, oblasťami prerokovávanej problematiky školy
a vyjadrila presvedčenie, že budú pokračovať v aktívnej účasti rodičov na živote
a práci školy.
Bod 8/ Návrh na uznesenie
Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 28. októbra 2013, ktoré bolo
schválené 8 členmi v znení:
U-1/10/2013 RŠ berie na vedomie:
a) Informáciu o kooptovaní zvolených zástupcov Rady rodičov do Rady školy, ktorými sú
Ing. Andrea Bogáňová a Jozefa Šurkalová
b) Správu o stave žiackej základne k 25. 10. 2013
c) Správu o zapojení žiakov do záujmovej činnosti CVČ
d) Správu o sociálnej odkázanosti žiakov, začlenených žiakoch a žiakoch so ŠVVP
U-2/10/2013 RŠ schvaľuje:
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach pre školský
rok 2012/2013
U-3/10/2013 RŠ u k l a d á :
b) Vydať písomné stanovisko RŠ k schváleniu Správu 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.
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

