Zápisnica č. 5/2012
zo zasadnutia Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou.
Dátum konania: 26. októbra 2012
Miesto konania: SOŠ-drevárska Krásno nad Kysucou, zasadačka
Čas:
13,00 hod.
Prítomní:: p. Margita Slížová, Mgr. František Švancár, Mgr. Miroslava Staňová,
p. Viola Macurová, p. Elena Drahňáková, p. Zdenko Holaza, Ing. Ľuboš Jakubík,
ž. Jozef Belanec.
Neprítomní ospravedlnení : Ing. Dana Mažgútová, PhD., JUDr. PhDr. Ján Podmanický,
Ing. Jozef Grapa.
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. Jana Majtanová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, Ing. Alena Buchtová,
zástupkyňa pre ekonomicko-technické činnosti, Ing. Gabriela Kuchajdíková, zástupkyňa pre
praktické vyučovanie, PhDr. Karin Bugalová, vedúca ŠSZČ.
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2011/2012
3. Stav žiackej základne (triedy, učebné skupiny)
4. Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti ŠSZČ pri SOŠ-drevárskej
5. Sociálna odkázanosť žiakov, začlenení žiaci, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP)
6. Rôzne, diskusia
7. 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. Predložila program zasadnutia,
ktorý prítomní členovia v počte 8 schválili.
b) Z posledného zasadania RŠ (3.9.2012) neboli prijaté úlohy, nakoľko sa jednalo
o slávnostné zasadnutie pri príležitosti otvorenia nového školského roku a na tomto
rokovaní boli podávané informácie o pripravenosti školy na nový školský rok.
Bod 2/ Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2011/2012
Riaditeľ školy predložil prítomným členom RŠ „Vyhodnocovaciu správu za školský
rok 2011/2012. Správa bola vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo
16. decembra 2005 a metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.
V úvode svojho vystúpenia riaditeľ školu uviedol cieľ koncepčného rozvoja školy, ktorým
je prispôsobiť vzdelávací proces a úroveň absolventov požiadavkám dynamicky
meniacemu sa trhu práce v drevárskom a stavebnom odvetví a životnom prostredí
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Swot analýza rozčlenila jednotlivé stránky školy:
a) Silné stránky školy
- jediná škola drevárskeho zamerania v regióne Kysuce
- dobré meno školy
- komplexný školský areál
- silný manažment školy
- kvalitná produktívna práca
- tradície remesiel
- projektová úspešnosť
- skúsenosti s prácou v medzinárodných projektoch
- spolupráca sa metodicko-pedagogickým centrom s možnosťou odborného rastu
- záujmová činnosť žiakov, rodičov, verejnosti mesta
b) – sociálne a ekonomicky slabší región
- menšie pracovné príležitosti
- klesajúca zručnostná a vedomostná pripravenosť žiakov zo ZŠ
- znížený záujem žiakov o dosiahnutie lepších študijných výsledkov
- pretrvávajúci nepomer v prepojení systému vzdelávania s potrebami praxe
- nepriaznivý demografický vývoj
- trvalý pokles záujmu o učebné odbory zo strany žiakov ZŠ
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- motivačnými metódami zvýšiť záujem žiakov o lepšie študijné výsledky
- aktivizovať žiakov k manuálnej a produktívnej práci v jednotlivých odboroch
- využívanie IKT vo vyučovaní
- intenzívna spolupráca s podnikateľskou sférou
Cieľom školy je podchytiť potenciál dospelého obyvateľa (človeka) a zvýšiť kvalitu jeho
osobného a pracovného života v našom regióne. Zaručiť všeobecný a stály prístup ku
vzdelávaniu sa, pre nadobúdanie a obnovenie zručnosti potrebných na trvalé zapojenie sa
do života spoločnosti založenej na vedomostiach.
Vysokou odbornosťou, profesionalitou pedagógov, manažmentu školy vo výchovnovzdelávacom procese chceme, aby škola sa stala zaujímavou pre žiakov a užitočnou pre
región pri napĺňaní kréda školy:
„ Nie pre školu, ale pre život učíme.“
Bod 3/ Stav žiackej základne (triedy, učebné skupiny)
Informáciu o stave žiackej základne predniesla Ing. Majtanová, zástupkyňa pre TV:
- počet žiakov celkom
454 žiakov
z toho
- učebné odbory
142
- študijné odbory
230
- nadstavbové štúdium
82
- zo 454 žiakov sa pripravuje na povolanie:
v drevárskych odboroch
223
v stavebných odboroch
202
životné prostredie
29
- zo 454 žiakov nastúpilo do 1.ročníkov šk.roku 69 žiakov.
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Počty tried :
- 6 tried učebných odborov
- 10 tried študijných odborov
- 3 triedy nadstavbového štúdia.
Bod 4/ Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti ŠSZČ pri SOŠ-drevárskej
Radu školy informovala PhDr.Bugalová.
V šk.r. 2011/2012 pracovalo 39 záujmových útvarov, z toho 8 telovýchovno-športových,
17 kultúrno-záujmových, 11 vzdelávacích a 3 ekologické. V záujmových útvaroch bolo
zapojených 421 žiakov.
Pri plnení úloh sa zameriavalo hlavne na rozširovanie a osvojenie si teoretických vedomostí
a praktických zručností žiakov podľa zvolenej záujmovej činnosti. Rozvíjalo a napomáhalo
žiakom pri vlastnej sebarealizácii a aktívnom využívaní voľného času ako prevencia vzniku
sociálno-patologických javov.
Bod 5/ Sociálna odkázanosť žiakov, začlenení žiaci, žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP)
Informatívnu správu RŠ predložila p.Slížová.
V šk.r. 2011/2012 požiadalo o sociálne štipendium 32 žiakov. Z tohto počtu bolo priznané
štipendium 31 žiakom. Jednej žiačke neboli štipendium priznané z dôvodu vyššieho príjmu
ako je zákonom stanovená výška životného minima posudzovaných osôb domácnosti.
Žiaci sú o možnosti poberania štipendia informovaný na triednických hodinách triednymi
učiteľmi. Odborné poradenstvo im poskytuje v tejto problematike sekretariát riaditeľa školy.
Na sociálnej odkázanosti žiakov nesie najväčší podiel nezamestnanosť rodičov a hmotná
odkázanosť rodiny.
K 25.10.2012 neeviduje SOŠ-drevárska žiadneho žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Žiaci sú monitorovaní a v prípade výskytu porúch správania a
problémov s prípravou na povolanie, škola úzko spolupracuje s CPPPaP Čadca,
Žilina a Kysucké Nové Mesto, okresnou detskou psychiatričkou a so zákonným zástupcom
žiaka.
Bod 6/ Rôzne, diskusia
V diskusii k prerokovaným materiálom vystúpili 5 prítomní.
PaedDr. Ján Palko – riaditeľ školy
- škola má stanovené ciele v náborovej činnosti žiakov, ktoré pravidelne prehodnocuje
a informácie z náboru spracúva a hodnotí
- vo výchovno-vzdelávacom procese je škola zameraná na zlepšenie adaptability
a hodnotenia absolventa školy na trhu práce
- prioritou školy je žiak, napĺňanie plánu výkonov ako východiská pre
financovanie školy.
Margita Slížová – predseda RŠ
- vyhodnocovacia správa za šk.r. 2011/2012 je jednou zo základných strategických
materiálov školy, ktorou sa napĺňajú koncepčné ciele a zámery rozvoja školy
- demografický vývoj pri napĺňaní plánu výkonov šk.r. 2013/2014 je nepriaznivý,
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Mgr. František Švancár – podpredseda RŠ
- trvale sa stretávame s nízkym záujmom žiakov ZŠ o učebné odbory - remeslá
- pri produktívnych prácach sa kvalitou snažíme vytvárať dobré meno školy
Mgr. Peter Kubiš – zástupca pre TV
- výchovno-vzdelávací proces v rámci odborného rastu pedagógov obohacovaný, aby
bol pre žiaka zaujímavejší a vedomosti ľahšie a trvalejšie osvojené
- nabádanie žiakov k aktívnejšiemu sa zapájaniu do vyučovania, uvádzanie vzorov
úspešných žiakov na súťažiach (maliari, čalúnnici, životné prostredie ....)
Ing. Jana Majtanová – zástupca pre TV
- informovala RŠ o skladbe tried 1.ročníkov a 1.ročníka nadstavbového štúdia
- podieľanie sa vedenia školy a pedagógov na nábore žiakov
Bod 7/ Návrh na uznesenie
Predsedníčka RŠ predložila návrh na uznesenie zo zasadnutia 26. októbra 2012, ktoré bolo
schválené 8 členmi v znení:
U-1/10/2012 RŠ berie na vedomie:
a) Stav žiackej základe šk. r. 2012/2013 – k 15.9.2012
b) Sociálnu odkázanosť žiakov
c) Informatívnu správu o integrácii žiakov a žiakov s ŠVVP
d) Zapojenie žiakov do záujmovej činnosti ŠSZČ pri SOŠ-drevárskej
U-2/10/2012 RŠ vyjadruje súhlas :
a) so „Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2011/2012“.
U-3/10/2012 RŠ ukladá:
a) Vydať písomné stanovisko RŠ k prerokovávanej vyhodnocovacej správe školy za školský
rok 2011/2012.
Termín: ihneď
Zodp.: predseda RŠ
Zasadanie RŠ ukončila predsedníčka RŠ poďakovaním sa za účasť a tvorivú atmosféru.

Zapísal člen RŠ,
Ing. Ľuboš Jakubík

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

..............................................
p. Margita Slížová
predsedkyňa RŠ

Bod 7/ Návrh na uznesenie
zo zasadnutia RŠ konaného dňa 18 januára 2013:
U-1/01/2013 RŠ berie na vedomie:
a) Informatívnu správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I.štvrťrok šk.r. 2012/2013
b) Informáciu o projektovej činnosti školy
c) Vyhodnotenie činnosti Rady školy za uplynulý rok 2012
U-2/01/2013 RŠ schvaľuje:
a) so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2011/2012

U-3/01/2013 RŠ u k l a d á :

Zapísala:
Tajomníčka RŠ, p. Viola Macurová ...................................

...................................................
p. Margita Slížová
predsedníčka RŠ

