Zápisnica č. 2/2013
zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou.
Dátum konania: 25. marec 2013
Miesto konania: SOŠ-drevárska Krásno nad Kysucou, zasadačka
Čas:
13,00 hod.
Prítomní:: p. Margita Slížová, Ing. Jozef Grapa, Mgr. František Švancár, Ing. Ľuboš Jakubík,
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.
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 rokovanie
2. Prerokovanie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok šk.r. 2012/2013
3. Správa o hospodárení školy za rok 2012
4. Ekonomické ukazovatele roku 2013 SOŠ drevárskej
5. a/ Informatívna správa o maturitných skúškach šk.r. 2012/2013
b/ Informatívna správa o záverečných skúškach šk.r. 2012/2013
6. Návrh plánu výkonov: a) pre šk.r. 2013/2014 ( nadstavbové štúdium, denná forma)
b) pre šk.r. 2014/2015 (denná forma žiaci zo ZŠ)
7. Rôzne, diskusia
- informácia o stave žiackej základne k 1.3.2013
- informácia o záveroch adaptačného dotazníka
8. 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 (18.01.2013) bolo prijaté uznesenie číslo U-3/01/2013,
kde bolo predsedníčke RŠ uložené vydať písomné stanovisko Rady školy:
1) k zaradeniu nového študijného odboru, 6403 L – Podnikanie v remeslách a službách,
do siete škôl a
2) k zmene názvu školy na Stredná odborná škola drevárska a stavebná
- písomné stanoviská boli vydané a doručené na odbor školstva a športu ŽSK dňa
23.01.2013. Uznesenie U-3/01/2013 je splnené.
Bod 2/ Prerokovanie výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2012/2013
Zástupca pre teoretické vyučovanie Mgr.Kubiš, predniesol informatívnu správu
o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.roka 2012/2013. Táto bola
prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 23.01.2013.
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Správa bola členená podľa jednotlivých študijných a učebných odborov s nadväznosťou
na stavy k 15.9.2012 na začiatku školského roka a k 31.01.2013, t.j. k polroku školského
roka. Obsahovala percentuálne podiely jednotlivých študijných a učebných odborov, ich
nadväznosť na celkové počty žiakov, ďalej prospech žiakov, absenciu a správanie žiakov.
V správe sa uvádza, že boli udelené všetky stupne výchovných opatrení, ktoré sa dotkli
celkom 31,11 % žiakov. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na ¾ ročnom hodnotení žiakov,
kde je plánovaná pedagogická rada na 4.apríla 2013.
V SOŠ drevárskej Krásno nad Kysucou sa žiaci pripravujú na povolanie v nasledovných
študijných a učebných odboroch:
- 4 študijné odbory (ODaNV, OSV, DN – manažment v drevárstve, TOaTŽP)
- 5 učebných odborov (stolár, čalúnnik, maliar, tesár, murár)
- 2 odbory nadstavbového štúdia (stavebníctvo, drevárska a nábytkárska výroba)
V študijných odboroch študuje 230 žiakov
V učebných odboroch študuje 143 žiakov
V nadstavbovom štúdiu študuje 71 žiakov
V SOŠ drevárskej Krásno nad Kysucou študuje 444 žiakov.
Hodnotenie kvalitnej prípravy žiakov a ich úspešné pôsobenie v súťažiach a projektoch
SOČ, Mladý tvorca, projekty ŽSK.
Výchovno-vyučovací proces zaznamenáva a rieši problematiku v okruhoch:
- dochádzka žiakov na teoretické a praktické vyučovanie
- nezáujem niektorých rodičov o riešenie dochádzky žiakov
- správanie žiakov počas voľných dní sobota a nedeľa – priestupky
- nezáujem žiakov o štúdium zo sociálne znevýhodneného prostredia
Škola dosiahla priemer prospechu na žiaka 2,41.
Predložená správa spolu s prílohami tvorí prílohu tejto zápisnice.
Bod 3/ Správa o hospodárení školy za rok 2012
Správu o hospodárení SOŠ drevárskej za rok 2012 predložila zástupkyňa pre TEČ,
Ing. Buchtová.
Rozpočet školy bol upravovaný v roku 2012 priebežne podľa potreby celkovo 13 krát.
Prehľad výsledkov hospodárenia za rok 2012:
a) výnosy - 1.141.297,33 €
b) náklady - 1.144.030,00 €
Dotácia zo ŽSK pre SOŠ-d bola v roku 2012:
Prevádzka
- 133 337,- €
Mzdy, odvody
- 754 883,ŠJ
- 3 782,ŠSZČ
- 32 008,Vzdelávacie preukazy - 12 215,Grantový program
- 1 454,Maturity
- 4 672,Kreditné príplatky
- 4 835,Spolu
- 947 186,- €
Vedenie SOŠ drevárskej realizovalo v hodnotenom roku 2012 úsporné opatrenia
finančných prostriedkov, ktoré boli smerované na úsporu finančných prostriedkov školy
na všetkých úsekoch.
Predložená správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
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Bod 4/ Ekonomické ukazovatele roku 2013 SOŠ drevárskej
Rozpočet SOŠ-d vychádza z počtu žiakov študujúcich na škole. Škola sa snaží o znižovanie
finančnej náročnosti v rámci úspor finančných prostriedkov a rastu produktívnej práce
školy.
Členenie rozpočtových položiek na rok 2013:
- osobné náklady
- 769 811,- €
- prevádzkové náklady - 102 507,- €
- CVČ
- 30 142,- €
- ŠJ
4 371,- €
- Vzdelávacie preukazy 11 919,- €
Predkladateľka rozpočtu, Ing. Buchtová, konštatovala, že rozpočet pre rok 2013 je
porovnateľných medziach ako v roku 2012.
Rozpočet je prílohou tejto zápisnice.
Bod 5/ Informatívna správa o maturitných a záverečných skúškach 2012/2013
Správu predniesli ZR, Mgr. Kubiš a Ing. Kuchajdíková.
Počet prihlásených žiakov na maturitné skúšky k 30.09.2012 bol 127 žiakov.
Celkovo konalo maturitnú skúšku 124 žiakov v členení:
IV.A
- 28 žiakov
IV.B
- 28 žiakov
IV.O
- 29 žiakov
II.St
- 19 žiakov
II.Ad
- 20 žiakov
Termíny konania MS: Praktická časť odbornej zložky MS – 10.-11. apríl 2013
Teoretická časť odbornej zložky MS – 27. – 30. máj 2013
Žiaci nekonajúci EČ a PFIČ MS boli traja, dôvodom bolo ich oznámenie o ukončení
štúdia na SOŠ d.
Záverečné skúšky budú realizované v učebných odboroch murár, tesár a maliar:
murár
- 24 žiakov
tesár
- 26 žiakov
maliar - 10 žiakov
spolu
- 60 žiakov
Termíny konania záverečných skúšok:
- písomná časť ZS - 17. jún 2013
- praktická časť ZS tesár – 18.-19. jún 2013
- ústna časť ZS tesár – 20. jún 2013
- praktická časť ZS murár, maliar – 18.-20. jún 2013
- ústna časť ZS murár, maliar – 21.-24. jún 2013
Prednesená správa o príprave a zabezpečení maturitných a záverečných skúšok 2013
je prílohou tejto zápisnice.
Bod 6 / Návrh plánu výkonov: a) pre šk.r. 2013/2014 ( nadstavbové štúdium, denná forma)
b) pre šk.r. 2014/2015 (denná forma žiaci zo ZŠ)
Návrh plánu výkonov predložil riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko.
a) Škola plánuje otvoriť jednu triedu nadstavbového štúdia v dennej forme:
0,5 triedy odboru drevárstvo a nábytkárstvo s počtom žiakov 15
0,5 triedy odboru stavebníctvo s počtom žiakov 15
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1 triedu odboru podnikanie v remeslách a službách s počtom žiakov 30
Celkový počet žiakov pre nadstavbové štúdium šk.r. 2013/2014 je 60 žiakov.
Hlasovanie za schválenie návrhu:
- 8 prítomných členov RŠ
- za 8 členov RŠ
- proti 0 členov RŠ
- zdržal sa 0 členov RŠ.
b) Riaditeľ školy predložil návrh plánu výkonov pre 1.ročníky šk.r. 2014/2015:
študijné odbory
4 triedy s počtom žiakov 96
učebné odbory
3 triedy s počtom žiakov 72
členenie podľa odborov:
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
1
24 žiakov
3656 K operátor stavebnej výroby
1
24 žiakov
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo, manažment
v drevárstve
1
24 žiakov
2841 M technológia ochrany a tvorby život.prostr.
1
24 žiakov
3355 H stolár
0,5 12 žiakov
3370 H čalúnnik
0,5 12 žiakov
3663 H tesár
0,5 12 žiakov
3675 H maliar
0,5 12 žiakov
3661 H murár
1 24 žiakov
Spolu 7 tried s počtom žiakov 168.
Hlasovanie za schválenie návrhu:
- 8 prítomných členov RŠ
- za 8 členov RŠ
- proti 0 členov RŠ
- zdržal sa 0 členov RŠ.
Výpis z uznesenia Rady školy o vyjadrení súhlasu s vyššie uvedenými plánmi výkonov
zašle predsednička RŠ na odbor školstva ŽSK v termíne ihneď.
Návrhy plánu výkonov tvoria prílohu tejto zápisnice.
Bod 7/ Rôzne, diskusia
- informácia o stave žiackej základne k 1.3.2013 predniesol Mgr. Peter Kubiš
Konštatoval, že v študijných odboroch študuje na SOŠ drevárskej 230 žiakov, čo
predstavuje 51,8%, v učebných odboroch 143 žiakov 32,2% a v nadstavbovom
štúdiu 71 žiakov, čo predstavuje 16%. Na SOŠ drevárskej taktiež študujúc žiaci
externou formou štúdia, ktorých je 27 a predstavujú 6,1% študujúcich žiakov.
- informácia o záveroch adaptačného dotazníka bola prednesená riaditeľom školy,
PaedDr. Jánom Palkom.
Adaptačný dotazník bol realizovaný v 1.ročníkoch školy so zameraním na
výchovno-vzdelávacie hodnotenia školy, pedagógov, vyučovacích programov a
ďalšie zložky dotýkajúce sa žiaka. Záverečné hodnotenia realizovaného dotazníka
boli podrobne členené na porade vedenia školy, ktorá prijala kroky na zdokonalenie
procesu adaptácie sa prvákov na SOŠ-d a využitie získaných informácii pre budúci
nábor žiakov na štúdium.
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V diskusii k prerokovaným materiálom vystúpili 6 prítomní.
PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy
- príprava návrhu plánu výkonov bola podmienená potrebami trhu práce, na ktorý
chce naša škola umiestniť maximálny počet absolventov a preto zloženie plánu
výkonov a kvalita edukačného procesu boli najdôležitejšou zložkou pri jeho
tvorbe
- pri skvalitňovaní práce školy by bolo dôležitým medzníkom schválenie
profilácie škôl, čo by zabezpečilo kvalitatívne i kvantitatívne kroky vo
výchove a vzdelávaní
- škola sa tradične zúčastňuje a zapája do súťaží, projektov a prezentácii, kde
najbližšia bude prezentácia v Nitre na súťaži „Mladý tvorca“, kde naša škola
organizuje súťaž stolárov a ODaNV (17.-19. apríl 2013).
Ing. Jozef Grapa – delegovaný ŽSK
- konštatoval, že z pohľadu ŽSK nebude rok 2013 ľahký, pre zriaďovateľa bude
smerodatné číslo počet žiakov školy
- problémy školstva sú predmetom rokovaní poslancov ŽSK ako i jednotlivých
komisii ŽSK a preto súčasné problémy školstva sú im nie cudzie
- očakáva sa zlepšenie v dôsledku legislatívnych zmien už v školskom roku
2013/2014 po realizovaných prijímacích konaniach v prospech odborných škôl
p. Elena Drahňáková – zástupca rodičov v RŠ
- rada rodičov prispieva na aktivity žiakov a taktiež tomu bude i v prípade realizácie
maturitných a záverečných skúšok 2013
- ocenenie najlepších žiakov v študijných a učebných odboroch, ako i žiakov
reprezentujúcich školu na konci štúdia, pokladá ZRPŠ za pomoc pri náboroch
žiakov do 1.ročníkov, ktoré realizuje vedenie školy
Mgr. František Švancár – podpredseda RŠ
- ocenil spoluprácu školy s podnikateľskými subjektmi, ktorá vyústila do prezentácii
firiem na pôde dielní odborného výcviku ako i do materiálnej pomoci škole
(firmy pracujúce v stavebníctve, v maliarskych prácach ako i so stavebným tovarom
a maliarskym tovarom)
Mgr. Kubiš – ZR pre TV
- škola rieši dlhodobú problematiku absencie žiakov na vyučovaní
- niekoľko dlhodobých žiakov s absenciou vytvára v celkovom hodnotení
značný podiel vymeškaných hodín na žiaka
- spolupráci školy a rodičov sa venuje veľká pozornosť, čo skvalitnilo i prácu
školy v spojení ÚPSVaR
p. Margita Slížová – predseda RŠ
- počty žiakov pre budúce naplnenie plánov výkonov môžu mať nepriaznivý dopad na
počet pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy
- škola dlhodobo pracuje na kvalitnom nábore žiakov (informácie žiakov 1.ročníkov,
kvalita prípravy v vzdelávacom procese, meno školy v odbornom i mimoškolskom
pôsobení – súťaže, projekty, SOČ, prezentácie ...)
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Bod 8/ Návrh na uznesenie
Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 25. marca 2013, ktoré bolo
schválené 8 členmi v znení:
U-1/03/2013 RŠ berie na vedomie:
a) Informatívnu správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.polrok šk.r. 2012/2013
b) Správu o hospodárení za rok 2012
c) Ekonomické ukazovatele roku 2013 pre SOŠ drevársku Krásno nad Kysucou
d) Informatívnu správu o maturitných a záverečných skúškach šk.r. 2012/2013
U-2/03/2013 RŠ vyjadrila súhlas:
a) s návrhom plánu výkonov nadstavbového štúdia šk.r. 2013/2014
b) s návrhom plánu výkonov pre 1. ročníky šk.r. 2014/2015
U-3/03/2013 RŠ u k l a d á :
a) Vydať písomné stanovisko RŠ k prerokovaným materiálom:
- návrh plánu výkonov pre nadstavbové štúdium šk.r. 2013/2014
- návrh plánu výkonov pre 1.ročníky šk.r. 2014/2015.
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

