Zápisnica č. 3/2012
zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou.
Dátum konania: 02. júl 2012
Miesto konania: SOŠ-drevárska Krásno nad Kysucou, zasadačka
Čas:
13,00 hod.
Prítomní:: p. Margita Slížová, Mgr. František Švancár, Ing. Jozef Grapa, Mgr. Miroslava
Staňová, Ing. Ľuboš Jakubík, p. Elena Drahňáková, p. Zdenko Holaza
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Dana Mažgútová, PhD., JUDr. PhDr. Ján Podmanický,
p. Viola Macurová, ž. Jozef Belanec
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. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice
2. a) Informatívna správa o výsledkoch maturitných skúšok 2012
b) Informatívna správa o záverečných skúškach 2012
3. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk. r. 2011/2012
4. Plnenie plánu výkonov na šk. rok 2012/2013
5. Stav pripravenosti školského roka 2012/2013 (personálne, materiálne)
6. Rôzne – Plán práce Rady školy na šk. rok 2012/2013
- Rozpočet Rady školy na šk. rok 2012/2013
7. Diskusia
8. Uznesenie, záver.
Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie Rady školy pri SOŠ-drevárskej Krásno nad Kysucou (ďalej len RŠ) otvorila
a viedla p.Margita Slížová, predsedníčka RŠ. Predložila RŠ program zasadnutia,
ktorý prítomní členovia v počte 7 schválili.
Z 11 členov RŠ bolo prítomných 7 členov, čo predstavuje 63,6 % účasti.
RŠ bola uznášania schopná.
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. M.Slížová a Ing. Ľ.Jakubík.
Na poslednom zasadaní RŠ bola uložená úloha č. U-2/5-2012, kde bolo predsedníčke
RŠ uložené zaslať zápisnicu v dvoch vyhotoveniach na ŽSK, odbor školstva a športu Žilina.
Termín : 14. máj 2012 - táto úloha bola splnená
Bod 2/ a/ Informatívna správa o výsledkoch maturitných skúšok 2012
Predmetnú správu predložil Mgr. Kubiš, zástupca pre teoretické vyučovanie v písomnej
podobe. Počet prihlásených žiakov na MS k 30.9.2011 bol 103 žiakov. V priebehu
školského roku jeden žiak prerušil štúdium a jeden bol zo štúdia vylúčený, čo znamená,
že MS 2012 bolo prihlásených 101 žiakov. Títo absolvovali MS v externej časti maturitných
skúšok, písomnej forme internej časti, v praktickej časti odbornej zložky, v ústnej forme
internej časti a v teoretickej a praktickej časti odbornej zložky.

Externej časti a písomnej formy internej časti sa zúčastnilo 101 žiakov, ústnej formy internej
časti sa zúčastnilo 95 žiakov (šesť žiakov požiadalo o absolvovanie MS v mimoriadnom
termíne). Záverom informoval Mgr. Kubiš prítomných o známkach a dosiahnutých
percentuálnych priemeroch žiakov v MS.
Predložená informatívna správa o výsledkoch MS tvorí prílohu tejto zápisnice.
b/ Informatívna správa o záverečných skúškach 2012
Správu predložila Ing. Majtanová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie v písomnej podobe.
Počet prihlásených žiakov na záverečné skúšky bol 60, v odbore stolár 20 žiakov, v odbore
murár 23 žiakov a v odbore tesár 17 žiakov.
Záverečnú skúšku nekonali dvaja žiaci z odboru tesár. Náhradný termín ZS v mimoriadnom
období je stanovený Krajským školským úradom Žilina na september 2012.
Predložená informatívna správa o záverečných skúškach tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod 3/ Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.r. 2011/2012
Hodnotiacu správu predložil PaedDr. Palko, riaditeľ školy. Správu rozčlenil do dvoch celkov
za jednotlivé polroky, pričom druhý polrok školského roku vyhodnotil za ročníky 1-3 a
samostatne za končiace ročníky (maturitné ročníky a ročníky ZS).
Radu školy informoval o počtoch žiakov v študijných a učebných odboroch a ich
dosiahnutom prospechu (dosiahnutý priemer školy za ½ polrok šk.r. je 2,42 a druhý polrok
je 2,40).
Riaditeľ školy ďalej hodnotil dochádzku žiakov denného štúdia z pohľadu výšky vymeškaných
hodín, z toho ospravedlnených a neospravedlnených hodín ako i priemerov absencie na žiaka.
Taktiež informoval Radu školy o udelených výchovných opatreniach.
Predložená spáva o výchovno-vyučovacích výsledkoch v písomnej forme tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Bod 4/ Plnenie plánu výkonov na šk.r. 2012/2013
Informáciu o plnení plánu výkonov predniesol PaedDr. Palko. Konštatoval, že pre
školský rok 2012/2013 budú v prvom ročníku otvorené triedy ODaNV, OSV, murárov a
delená trieda stolárov a čalúnnikov.
V súvislosti s prijímacím konaním upozornil na problém pohybu žiakov medzi jednotlivými
školami po ukončení prijímacieho konania, t.j. rodičia využívajú možnosť prestupu a
prihlásenia žiaka na inú školu, čo robí počty prijatých žiakov neprehľadnými a nestabilnými.
Riaditeľ školy ďalej konštatoval, že zaznamenávame nezáujem o študijný odbor TOaTŽP,
ktorý po počiatočnom záujme zo strany žiakov a každoročnej náborovej činnosti stagnuje
(v šk.r. 2012/2013 pripravujeme len jednu triedu TOaTŽP a to 4.0).
Za úspech považuje riaditeľ školy skutočnosť, že ako jedinej škole v rámci SR sa našej škole
podarilo otvoriť odbor čalúnnik.
V rámci hodnotenia plánu výkonov ďalej riaditeľ uviedol pretrvávajúci záujem o stavebné
odbory a taktiež sa dotkol problému demografického vývoja s dopadom na stavy prijímania
žiakov na štúdium.
Bod 5/ Stav pripravenosti školského roka 2012/2012
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. 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 v požadovanej úrovni.

Bod 6/ Rôzne
Predsedníčka RŠ, p.Slížová, predložila na rokovanie návrh plánu práce RŠ pre školský rok
2012/2013. 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.
Bod 7/ Diskusia
Ing. Jozef Grapa – delegovaný ŽSK
- hodnotil predložené správy o MS a ZS, a v rámci vyhodnocovacej správy a dotkol výšky
absencie žiakov a podielu vymeškaných hodín
- uviedol, že výchovno-vyučovací proces si v súčasnosti vyžaduje tvorivé a motivačné
prístupy.
PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy
- škola pri plnení plánu výkonov využíva vytvorené náborové skupiny pedagógov a všetky
akcie a aktivity na prezentáciu školy (pripravovaný projekt “Po stopách beskydskojavorníckej magistrály” )
- vedeniu školy predložil riaditeľ návrh na vytvorenie pracovnej pozície kariérového
poradcu (náplň jeho práce a možnosti využitia), kde s týmto návrhom oboznámil i
Radu školy.
Bod 8/ Návrh na uznesenie
Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 2. júla 2012, ktoré bolo
schválené 7 členmi v znení:
U-1/7/2012 RŠ berie na vedomie:
a) Informatívnu správu o výsledkoch maturitných a záverečných skúšok r. 2012
b) Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.r. 2011/2012
c) Správu o plnení plánu výkonov na šk.r. 2012/2013
d) Správu o pripravenosti šk.r. 2012/2013 po stránke personálnej a materiálnej
U-2/7/2012 RŠ schvaľuje :
a) Overovateľov zápisnice – p.M.Slížová, Ing. Ľ.Jakubík
b) Plán práce Rady školy na šk.r. 2012/2013
c) Rozpočet Rady školy na šk.r. 2012/2013

U-3/7//2012 RŠ u k l a d á :
Vypracovať správu o pripravovaných aktivitách a projektoch SOŠ-D a zhodnotiť
ich vplyv na nábor žiakov.
Termín: 3. 9. 2012
Zodp. : riaditeľ školy

Zasadanie RŠ ukončila predsedníčka RŠ poďakovaním sa za účasť a želaním príjemného
prežitia letných prázdnin.

Overovatelia zápisnice: p.Margita Slížová
Ing. Ľuboš Jakubík

Zapísala: p. M.Slížová
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