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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2019/2020 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová  

a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Sekule 
Adresa školy Sekule 119 
Telefón 034/7770232 
E-mail skola@zssekule.edu.sk 
WWW stránka skola-sekule.edu.sk 
Zriaďovateľ  Obec Sekule 

Vedúci zamestnanci školy 

  Titul, meno, priezvisko Telefón Sluţ. mobil 
Riaditeľ Mgr. Eva Trajlínková 034/7770080 0911423456 
ZRŠ Ing. Valéria Motlíková 034/7782219 0911756456 

Výchovná poradkyňa 
Mgr. Slavka 

Benkovičová 
034/7770232  

Vedúca ŠJ Zuzana Filová 034/7770079 0917893169 

Rada školy 

  Titl., meno, priezvisko 
predseda Ing. Ondrej Kmoško 
pedagogickí zamestnanci Mgr. Lucia Purová 
 Mgr. Jana Zaicová 

ostatní zamestnanci Juliana Holenková 
zástupcovia rodičov Ing. Ivana Mrázová 
  Kristína Mišovičová 
  Mgr. Janka Červenková 
zástupca zriaďovateľa Terézia Vidovičová  
  Mgr. Filip Ondriska 
  Mgr. Pavol Ivan 
 JCLic. Milan Čaniga 

 

Poradné orgány školy: 

1. Pedagogická rada 

2. Metodické zdruţenie a predmetové komisie 

3. Rada rodičov 

4. Rada školy 

Činnosť a koordinácia úloh bola riešené na pravidelných zasadnutiach.  

O zasadnutiach poradných orgánov sú vedené riadne záznamy. 
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Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 
MZ pre 1. stupeň  Mgr. Zaicová Jana vyuč. predmety na 1. stupni 

PK SJ + cudzie jazyky 
Mgr. Daňková Helena  

Mgr. Škrabáková Janka 
SJL, ANJ, NEJ 

PK spoločenské vedy 
Mgr. Gelingerová 

Katarína 

OBV, OBN, NAV, ETV,TSV, HUV, VYV,THD, GEG, DEJ, 

REG 
PK prírodné vedy Mgr. Brečková Jana MAT, BIO CHE, FYZ, INF, MAP 
MZ ŠKD Tomečková Ľubica ŠKD 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte ţiakov 

Počet ţiakov školy: 310 

Počet tried: 15 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
počet tried 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 
počet ţiakov 45 33 45 41 42 39 31 32 18 326 
z toho ŠVVP    1    3 2 1  2 2 11 
z toho ŠKD 39 25 30 25      119 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných ţiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch  

a úspešnosti ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní ţiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 56 

Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou:10 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 a pokračovanie v štúdiu na bilingválnom a osemročnom 

gymnáziu 

  Niţší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 
Počet ţiakov    1      3  18  22 

Bilingválne gymnázium : 1 ţiačka 8. ročníka 

Osemročné gymnázium :  1 ţiak piateho ročníka 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 

uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach na SŠ: 

Počet ţiakov 9. ročníka: 18 (7 dievčat) 

Počet ţiakov 8. ročníka: 3   (1 dievča) 

Počet ţiakov 5. ročníka: 1   (0 dievčat)  

Všetci ţiaci si mohli podať 2 prihlášky v talentovom kole a 2 prihlášky v 1. kole prijímacích skúšok.  

Ţiaci, ktorí si podali prihlášku v talentovom kole prijímacích pohovorov:  

9. ročník – jedna ţiačka  2 prihlášky 

8. ročník – jedna ţiačka 1 prihláška 
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Po talentovom kole prijímacích pohovorov boli prijaté a zapísané ţiačky: 

8. ročníka: jedna ţiačka – Gymnázium, MA – bilingválne gymnázium 

9. ročníka: jedna ţiačka – ŠUP J. Vydru, BA – keramický dizajn 

 

Ţiaci, ktorí si podali prihlášku v 1. kole prijímacích pohovorov:  

9. ročník: 18 ţiakov (7 dievčat) – počet prihlášok: 36 

8. ročník: 2 ţiaci (0 dievčat) – počet prihlášok: 4 

5. ročník (8-ročné gymnázium): 3  ţiaci (1 dievča) – počet prihlášok: 3 

Zo ţiakov 8. a 9. ročníka boli všetci ţiaci prijatí v talentovom alebo 1. kole aspoň na jednu zo stredných škôl, 

väčšina z nich na obidve školy. Bola podaná aj 1 prihláška v 2. kole prijímacích skúšok, no ţiačka sa 2. kola 

nezúčastnila, keďţe bola prijatá po odvolaní na obidve školy v 1. kole (Kochová – 9.ročník) – v čase podania 

prihlášky do 2. kola ešte nebol známy výsledok odvolania. Všetci ţiaci 8. a 9. ročníka sa uţ záväzne prihlásili 

prostredníctvom návratky na príslušné stredné školy.  

Zo ţiakov piateho ročníka bol na osemročné gymnázium v Malackách prijatý 1 ţiak. Dvaja ţiaci prijatí neboli.  

 

Umiestnenie ţiakov podľa typu SŠ 

Typ strednej školy Počet ţiakov 

Gymnázia 
2 

(z toho 1 ôsmak a 1 piatak) 

Umelecké školy 1 

Zdravotnícke školy 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ, Hotelové akadémie 2 

Pedagogické školy 1 

Technické 
7 

(z toho 2 ôsmaci) 

SOŠ ostatné 9 

Spolu 
22  

(z toho 3 ôsmaci a 1 piatak) 

 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG ETV HUV CHE INF MAT MAP NBV NBE 
1.A                          
1.B                          
2.A                  1,19       
2.B                  1,00       
3.A 1,30                1,03       
3.B 1,45                1,55       
4.A 1,38                1,33       
4.B 1,48                1,43       
5.A 1,79 1,21 1,47   1,68      1,53       
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5.B 1,40 1,30 1,70   1,75      1,50       
6.A 2,00 1,60 2,10 1,55 1,75      1,45       
6.B 2,26 2,05 2,42 2,00 2,21      2,00       
7.A 2,13 2,19 2,25 1,63 2,13   2,38  2,13 1,67     
7.B 1,93 1,93 1,79 1,86 2,07   2,29  2,21 1,56   

8.A 2,38 2,00 2,23 2,31 2,15    2,62  2,31       
8.B 2,56 2,83 2,33 2,56 2,28   2,83  2,50    

9. 2,44 2,78 1,61 2,50 2,33    2,39   2,67  2,45     

 
Trieda NEJ OBN PDA PVO SJL SPR THD TSV VLA VYV  

1.A           1           
1.B           1           
2.A       1,06 1,75 1           
2.B       1,00 1,31 1           
3.A     1,09   1,35 1     1,13     
3.B     1,14   1,73 1     1,18     
4.A     1,00   1,71 1     1,24     
4.B     1,05   1,48 1    1,14     
5.A       1,74 1         
5.B       2,05 1    3     
6.A   1,05   2,15 1         
6.B   1,16   2,63 1         
7.A 2,00 1,38   2,38 1         
7.B 2,00 1,43   2,21 1      

8.A 2,54 1,77   2,46 1          
8.B 2,56 2,33   2,94 1      

9. 2,57 1,67   2,72 1         

Prospech ţiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
1.A 22 22 0 0 
1.B 23 22 0 0 
2.A 17 17 0 0 
2.B 16 16 0 0 
3.A 23 23 0 0 
3.B 22 22 0 0 
4.A 20 20 0 0 
4.B 21 21 0 0 
5.A 20 20 0 0 
5.B 22 22 0 0 
6.A 20 20 0 0 
6.B 19 19 0 0 
7.A 17 17 0 0 
7.B 14 14 0 0 

8.A 14 13 0 0 
8.B 18 18 0 0 

9. 18 18 0 0 
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Dochádzka ţiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

ţiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

ţiaka 
1.A 22 998 45,36 998 45,36 0 0,00 
1.B 23 748 32,52 748 32,52 0 0,00 
2.A 17 751 44,18 751 44,18 0 0,00 
2.B 16 467 25,94 467 25,94 0 0,00 
3.A 23 1017 44,22 1017 44,22 0 0,00 
3.B 22 806 36,64 806 36,64 0 0,00 
4.A 21 1052 47,82 1052 47,82 0 0,00 
4.B 21 872 41,52 872 41,52 0 0,00 
5.A 20 1089 54,45 1089 54,45 6 0,00 
5.B 22 1199 54,50 1199 54,50 0 0,00 
6.A 20 1058 52,90 1058 52,90 0 0,00 
6.B 19 935 49,21 935 49,21 0 0,00 
7.A 17 897 52,76 896 52,71 1 0,06 
7.B 14 992 66,13 992 66,13 0 0,00 

8.A 14 984 70,29 976 69,71 8 0,57 
8.B 18 949 52,72 948 52,67 1 0,06 

9. 18 1297 72,06 1296 72,00 1 0,06 

 

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet ţiakov Priemer. úspešnosť školy v % Priemer. úspešnosť v SR v %    
T5 SJL 38 71,1% 64,80% 

T5 MAT 38 66,05% 63,40% 

Testovania sa nezúčastnilo 5 ţiakov, z toho 3 integrovaní. 

 

§2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom  

s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti;  

na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku, na literárnu gramotnosť a na zodpovedný ţivot  

v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Dodrţiavali sme pokyny MŠ SR v POP 

na školský rok 2019/2020. 

Učitelia sa riadili inovovaným ŠkVP. S integrovanými ţiakmi postupovali podľa individuálnych vzdelávacích 

programov. 

V 1. aţ 9. ročníku sme vyučovali podľa inovovaného ŠkVP, platného od 1.9.2015. 

Posledné revidovanie ŠkVP bolo uskutočnené k 2.9.2019. 
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Učebný plán 

Inovovaný ŠkVP pre primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

 

 
1.ročník   

inovovaný 

2.ročník 

inovovaný 

       3.ročník 

inovovaný 

4.ročník 

inovovaný 
 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 1 8 1 7  7  

Cudzí jazyk     3  3  

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 

Informatická 

výchova 
    1  1  

Človek a príroda 

Prvouka 1  2      

Prírodoveda     1 1 2  

Človek a 

spoločnosť 
Vlastiveda     1  2  

Človek a hodnoty 

Náboženská 

výchova 
1  1  1  1 

Etická výchova 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 
    1  1  

Umenie a kultúra 

Hudobná 

výchova 
1  1  1  1  

Výtvarná výchova 2  2  1  1  

Zdravie a pohyb 
Telesná a 

športová výchova 
2  2 1 2  2  

  20 2 20 3 23 2 25 1 

 

 

 

 

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie 
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Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet 

Š

V

P 

ŠkVP 

Š

V

P 

ŠkVP 

Š

V

P 

ŠkVP 

Š

V

P 

ŠkVP 

 

Š

V

P 

ŠkVP 

 

 

5.ročník   

inovovaný 

6.ročník 

inovovaný 

7.ročník 

inovovaný 

 

8.ročník 

   inovovaný 

 

9.ročník 

   inovovaný 

 

Jazyk a 

komunikácia 

SJ a literatúra 
5  5  4  

 

5 

 

 

 

5 

 

 

1. cudzí jazyk 3  3  3  
 

3 

  

3 

 

2. cudzí jazyk       
 2   

2.cudzí 

jazyk/MAP 
    2 2 

 

 

 

 

  

2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4  4 1 4 1 
 

4 

 

1 

 

5 

 

 

Informatika  1  1  1  
1    

Človek a 

príroda 

Fyzika   2  1  
 

2 

  

1 

 

Chémia     2  
 

2 

  

1 

 

1 

Biológia 2  1 1 2  
 

1 

  

1 

 

1 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 1  
 

1 

  

2 

 

1 

Geografia 2  1 1 1 1 
 

1 

  

1 

 

Regionálna 

výchova 
 1     

    

Občianska 

náuka 
  1  1  

 

1 

  

1 

 

Človek a 

hodnoty 

Náboženská 

výchova 
1  1  1  

 

 

1 

  

 

1 

 

Etická 

výchova 

Človek a svet 

práce 
Technika 1  1  1  

 

1 

  

1 

 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná 

výchova 
1  1  1  

 

1 

   

Výtvarná 

výchova 
1 1 1  1  

 

1 

  

1 

 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná a 

športová 

výchova 

2  2  2  

 

2 

  

2 

 

  24 3 25 4 26 4 
 

27 

 

3 

 

25 

 

5 
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Nepovinné predmety 

V školskom roku 2019/2020 sme v našej škole nevyučovali ţiadne nepovinné predmety. 

 

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týţdni 
IŠkVP 1.ročník MAT 1 
    SJL 1 
  Spolu   2 hod. 
        
 2.ročník MAT 1 
    TSV 1 
    SJL 1 
  Spolu  3 hod. 
        
  3.ročník MAT 1 
    PRI 1 
 Spolu  2 hod. 

 4. ročník MAT 1 
  Spolu   1 hod. 
    

IŠkVP 5.ročník REG 1 
    DEJ 1 
    VYV 1 
  Spolu   3 hod. 
        
 6.ročník MAT 1 
    DEJ 1 
    BIO 1 
    GEG 1 
  Spolu   4 hod. 
     

  7.ročník GEG 1 
    MAT 1 
    NEJ/MAP 2 
 Spolu   4 hod. 
    

 ISCED 2 8.ročník NEJ 2 
    MAT 1 
  Spolu   3 hod. 
        
  9. ročník NEJ/MAP 2 
  CHE 1 

  BIO 1 

  DEJ 1 

  Spolu   5 hod. 
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Štruktúra tried 

  Počet tried Počet ţiakov Počet začlenených  
Nultého ročníka 0 0 0 
Prvého ročníka 2 45 0 
Beţných tried 15 282 11 
Špeciálnych tried 0 0 0 
Pre nadaných 0 0 0 
Spolu 17 327 11 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Zamestnanci 

V školskom roku 2019/2020 pracovalo v škole 45 pedagogických a prevádzkových pracovníkov. 

31 pedagogických pracovníkov  (z toho 4 vychovávateľky, 2 kňazi, 2 asistentky učiteľa) 

2 ekonomické pracovníčky 

6 pracovníčok v školskej jedálni (z toho 1 v rámci projektu „ Pracuj v školskej jedálni“) 

1 kurič - údrţbár 

5 upratovačiek 

 

Na RD:  Mgr. Purová, Mgr. Vidovičová,  Mgr. Gašpárková  

Po 1. polroku odišli: Mgr. Strnisková,  p. Hrnková  

Návrat z RD v 2. polroku: Mgr. Rusňáková, Mgr. Švecová 

 

Pracovný pomer Pedagogickí pracovníci Nepedagogickí zamestnanci 
TPP 20 12 
DPP  8  2  
Zníţený úväzok  3   0 
ZPS  1  1 
Dohoda 3   0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet 
Nekvalifikovaných 

1. polrok 

Nekvalifikovaných 

2. polrok 

Kvalifikovaných 

2. polrok 
Spolu 

učiteľov 6  4  19 23 
vychovávateľov 1  1  3 4 
asistentov učiteľa 0  2 2 
kňazov 0  2 2 

 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

V školskom roku 2019/2020 sa vyučovali nekvalifikovane predmety, ktoré sú zapísané v tabuľke.  

Trieda Predmet 

Počet hodín 

týţdenne odučených 

nekvalifikovane 

Spolu odučených 

nekvalifikovane 

Počet vyuč. hodín v 

ročníku 
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1. roč.  0 0 44 
2. roč.  0 0 46 
3. roč.. ANJ 1 1 50 
4. roč ANJ 1 1 52 

5. roč. 
DEJ,HUV,TSV,INF,

THD 
4,2,2,1,1 10 54 

6. roč. 
DEJ,HUV,TSV,INF,

THD,OBN,VYV 
4,2,2,1,1,2,1 13 58 

7. roč. 
DEJ,HUV,TSV, 

THD,OBN,VYV 
2,2,2,1,2,1 10 60 

8. roč. 
DEJ,HUV,TSV, 

OBN,VYV 

2,2,2, 

2,2 
10 60 

9. roč. 
DEJ, ,TSV, 

OBN,VYV 
3,2,1,1 7 30 

          

    Spolu 52 (11,45%) 454 

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Špecializačné  

Mgr. Katarína Špazierová - ĎVUI - informatická výchova  

Mgr. Eva Trajlínková - Modernizácia vzdelávacieho procesu  

Mgr. Jana Škrabáková - Modernizácia vzdelávacieho procesu  

Mgr. Dana Gašpárková  - Modernizácia vzdelávacieho procesu  

Mgr. Stanislava Švecová - Modernizácia vzdelávacieho procesu  

Mgr. Viera Michová - ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ  

Funkčné  

Mgr. Eva Trajlínková  

Ing. Valéria Motlíková - prebiehajúce 

Aktualizačné  

Mgr. Viera Michová - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Mgr. Katarína Špazierová - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom  procese   

Mgr. Jana Zaicová - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  



11 

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Mgr. Bronislava Štefková - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP  

Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Mgr. Stanislava Švecová - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Mgr. Michaela Rusňáková - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Ing. Valéria Motlíková - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Mgr. Jana Škrabáková - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Mgr. Eva Trajlínková - Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   
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Mgr. Helena Daňková - Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v PowerPointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Mgr. Dana Gašpárková - Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

(MD) Tvorba prezentácií v PowerPointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Interaktívna tabuľa v práci učiteľa  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Ing. Monika Emrichová - Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v PowerPointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel    
 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

Mgr. Jana Brečková - Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v PowerPointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Mgr. Slavka Benkovičová - Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v PowerPointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov  

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  

Grafy ako súčasť prezentačného prejavu  

Vyuţitie textového editora v práci pedagogických a odborných zamestnancov  

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní  

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel   
Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese  

Mgr. Zuzana Krajčírová - Základná obsluha PC  

Textový editor Word pre začiatočníkov  

Tvorba prezentácií v Power Pointe a vyuţitie interaktívnej tabule  

      Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel     

       Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese   

      Mgr. Kristína Vidovičová - Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese    
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Vyuţitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami  

Pouţitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese   

Moderné prezentačné programy a ich vyuţitie vo vyučovacom procese 

 

Prípravné atestačné  

Mgr. Michaela Rusňáková - ukončené 

Mgr. Stanislava Švecová - ukončené 

Mgr. Eva Trajlínková - ukončené 

Mgr. Katarína Špazierová - ukončené 

Mgr. Jana Škrabáková - ukončené 

Mgr. Viera Michová – ukončené 

Ing. Valéria Motlíková – ukončené 

 

Funkčné inovačné 

Mgr. Eva Trajlínková  

 

Kvalifikačné  

Ing. Valéria Motlíková - FYZ  

Mgr. Kristína Vidovičová - DEJ  

Jarmila Michalicová – vychovávateľstvo 

 

Funkčné inovačné 

Mgr. Eva Trajlínková  

 

Kvalifikačné  

Ing. Valéria Motlíková - FYZ  

Mgr. Kristína Vidovičová - DEJ  

Šátna skúška z cudzieho jazyka 

Mgr. Zuzana Krajčírová  - ANJ   

 

Doplnkové pedagogické štúdium 

Ing. Valéria Motlíková 

Ing. Monila Emrichová 

Mgr. Vratko Studenič 

Mgr. Lena Samková - prebiehajúce 

 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet ukončených Počet študujúcich 
1. atestácia 12 0 
2. atestácia 3 0 
štúdium školského manaţmentu 1 1 
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špecializačné inovačné štúdium 0 0 
doplňujúce pedagogické 4 Mo, Em, St,Har 0 
vysokoškolské pedagogické 19 0 
vysokoškolské nepedagogické 4 Mo,Em,Sa,St,Har 0 
stredoškolské pedagogické 3 To, Hr, Pr, 1 
iné stredoškolské 1 Mic 0 

 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád 

 

Od 13. marca do 30.  júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením 

hlavného hygienika SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu šírenia ochorenia 

COVID – 19. Väčšina súťaţí a olympiád sa neuskutočnila. 

  
 

  
 

 

Názov súťaţe obv. kolo okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 
Matematická 

súťaţ Maksík 
     

Matematická 

pytagoriáda  pre 

3. – 4. ročníky  

školské kolo 

        

OSJL  pre 3. – 4. 

ročníky      

Timravina 

studnička – 

recitačná súťaţ 
 Bez umiestnenia    

Hurbanov 

pamätník – 

školské kolo  

     

Všedkovedko      

Matematický 

klokan 
     

Prehadzovaná pre 

1. stupeň, oblastné 

kolo   

1.miesto  
   

Cezpoľný beh Bez umiestnenia     

ŠM vo florbale Bez umiestnenia     

Okresné kolo v 

basketbale ţiakov 
 3.miesto    

Okresné kolo v 

basketbale ţiačok  
 Bez umiestnenia    

Majstrovstvá 

okresu ţiakov a 
 1.miesto    
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ţiačok v stolnom 

tenise 

Geografická 

olympiáda 
 5.a 10. miesto    

Futsal  Bez postupu    

Vybíjaná 

najmladších 

ţiakov a ţiačok 

ZŠ 

 3.miesto    

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola pokračuje v snahe prezentovať sa so svojimi výsledkami na verejnosti prostredníctvom článkov na 

webovej stránke školy. Spolupracuje so zriaďovateľom školy Obcou Sekule, s OÚ Moravský Sv. Ján, s Radou 

rodičov, so spoločenskými organizáciami a inštitúciami v obidvoch obciach. 

 

Zápis detí do 1. ročníka – formou Edupage 

Medzinárodný deň starších - príprava darčekov pre starých rodičov, 

kultúrny program v ÚSS v Mor.Sv. Jáne. 

Spolupráca s Poľovníckym zdruţením  - besedy a exkurzie, záujmová  

činnosť 

Spolupráca s hasičmi zo Sekúľ a Moravského Sv. Jána, cvičenia na 

ochranu človeka a prírody, záujmová činnosť 

Záloţka nás spája  – Čítam, čítaš, čítame. Projekt organizovaný 

Slovenskou pedagogickou  kniţnicou Bratislava 
Návšteva novootvoreného dopravného ihriska v priestoroch materskej 

školy ( 1. ročníky ).                                                                  

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená: 

Komparo - príprava na Testovanie ţiakov 

Kriţovatky - v spolupráci CPPPaP v Senici 

Modrá škola - projekt o vode 

Zober loptu, nie drogy! 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - výučba ANJ 

Zbieram baterky - separácia odpadu 

Budovanie a modernizácia odborných učební – polytechnická, chemicko-biologická a jazyková učebňa 

BIG SK-AT – výučba NEJ, vzdelávanie učiteľov 

Expedícia Fenomény sveta – Edulab  

Deň narcisov 

Biela pastelka 

Planéta vedomostí 

Deň Zeme 

Záloţka nás spája 



16 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/2020 nebola v našej škole vykonaná štátna školská inšpekcia. 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Exteriér: 

Obecné multifunkčné ihrisko i naďalej vyuţívame v rámci školskej a mimoškolskej činnosti. V  súčasnosti 

vyuţívame priestor za školou  ako parkovisko pre zamestnancov školy.  

Vypracované projekty, ktorými sme chceli vyriešiť vstup do školy a okolie školy: 

Zriaďovateľ  Obec Sekule vypracoval  projekt Vybudovanie bezbariérového vstupu - nájazdovej rampy a  

schodiskovej plošiny do budovy základnej školy pre ţiakov a verejnosť. Výzva bola vyhlásená Ministerstvom 

vnútra SR. V čase pandémie nebol projekt riešený. 

Zriaďovateľ reagoval aj na výzvu Coop  jednoty, kde podobne ako v predchádzajúcom projekte ţiadal financie 

na bezbariérový vstup. Financie sme nezískali. 

Projekt Slovenského olympijského výboru: Ţiadosť o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a 

budovanie športovej infraštruktúry. Vybudovanie Športového areálu – atletickej dráhy, viacúčelového pláţového 

ihriska (pláţový volejbal, pláţová hádzaná a pláţový futbal) ktorý mal slúţiť k vyuţívaniu voľnočasových 

aktivít detí a mládeţe i dospelých neuspel. 

Projekt Záhrada ktorá učí  -  vyhlásený Centrom environmentálnej a etickej výchovy Ţivica. Záhrada by slúţila 

ako vzdelávacie centrum v rámci vyučovacích hodín prvouky, prírodovedy, biológie či techniky. Slúţila by ako 

relaxačný priestor pre ţiakov počas voľných hodín, ale aj pre ţiakov materskej školy, ktorá sídli v našej škole. 

Projekt nebol úspešný 

V rámci participatívneho rozpočtu Trnavskej ţupy bol vypracovaný projekt zameraný na učebňu v prírode s 

krytým altánkom a exteriérovými edukačnými hrami zameranými na ochranu ţivotného prostredia. Osobitnú 

pozornosť sme venovali  včelárstvu. Má prebehnúť druhé kolo projektu. 

Interiér: 

Škola má dostatok kmeňových učební. Vo všetkých triedach na 1. stupni sú zabudované interaktívne tabule s 

pripojením na internet. Vzhľadom na vek týchto zariadení je nutná pravidelná a finančne náročnejšia údrţba. 

V triedach na 2. stupni nové  interaktívne tabule  nainštalované v štyroch kmeňových triedach. V ostatných 

triedach plánujeme interaktívne tabule postupne zakúpiť. 

V kmeňových triedach je nevyhovujúce zatemnenie. Ţalúzie sú vďaka sústavnému pouţívaniu a vplyvu 

slnečného ţiarenia opotrebované a v mnohých triedach nefunkčné. Bude nutné situáciu riešiť. 

Ţiaci majú k dispozícii dve interaktívne  učebne,  tri  PC triedy, kde je tieţ uţ zastarané technické vybavenie. Na 

výučbu vyuţívame aj tzv. video učebňu, v ktorej  je moţné premietať a vyuţívať interaktívny koberec Funtronic, 

zakúpený v tomto školskom roku. 

Na vyučovanie sa učitelia pripravujú v pracovni s vyuţitím počítačov, tlačiarne a kopírky. V tomto školskom 

roku sme v pracovni vymenili tri staré notebooky za nové. Nové notebooky boli zakúpené aj výchovnej 

poradkyni a zástupkyni riaditeľa školy. 

Vyučujúci spolu so ţiakmi ďalej vyuţívajú školskú kniţnicu a dve telocvične. Majú k dispozícii magnetofóny a 

gramofón predovšetkým na výučbu jazykov a hudobnej výchovy. S technikou sú i naďalej spojené nemalé 

náklady na údrţbu a to za nákup výučbových programov, tonerov, ţiaroviek do projektorov a pod. Uţ niekoľko 

rokov je  školská IKT opotrebovaná a  náklady na údrţbu a opravu sa zvyšujú. Veľa počítačov a tlačiarní bolo 

nutné vyradiť, čím zanikla počítačová učebňa Infoveku a PC učebňa cudzích jazykov.  
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V spolupráci s radou rodičov z 2% dane vybavujeme  triedy novými školskými lavicami. V súčasnosti treba 

zakúpiť lavice do posledných dvoch tried a zamýšľať sa nad zakúpením nových skriniek a políc, nakoľko 

pôvodné sú opotrebované a neopraviteľné.   

Zriaďovateľ Obec Sekule v spolupráci s vedením školy  riešil v tomto školskom roku nevyhovujúci stav 

elektroinštalácie. Boli vymenené všetky  rozvodové skrine aj hlavný rozvádzač, namontované merače elektrickej 

energie pre jednotlivé školské zariadenia. Bol vypracovaný projekt na elektroinštalačné  práce a revízna správa. 

So ţiadosťou o finančný príspevok sme sa v rámci havarijného stavu elektroinštalácie školy uchádzali  na 

Ministerstve školstva, vedy, výskumu a školstva SR. Našej ţiadosti nebolo vyhovené. 

Ďalej sa počas letných prázdnin  uskutočnila  v spolupráci so zriaďovateľom ţiadaná modernizácia odborných 

učební  (chemicko-biologickej, polytechnickej a jazykovej). V 1. etape prebehli stavebné úpravy ako elektrické 

rozvody, osvetlenie, zníţenie stropov, odpady, podlahy, vymaľovanie. V 2. etape budú učebne vybavené 

nábytkom a učebnými pomôckami.  

V dôsledku  nezodpovedajúceho stavu rozvodov kúrenia bolo nutné  vymeniť ventil, ktorý by  ako jeden 

z mnohých, mohol spôsobiť v čase vykurovacieho obdobia technickú nehodu. 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Prenesené kompetencie na rok 2020 ku dňu 31.08.2020  

 

 

Na rok 2020 sme na PK pre našu školu dostali podľa rozpočtu k 31.08.2020:  

- Osobné náklady                                                                               381.072,95 €  

- Prevádzkové náklady                                                                        51.335,05  € 

- Prevádzkové náklady z roku 2019                                                    1.592,98    € 

- Pedagogická prax – KU                                                                           6,30    € 

- Odchodné                                                                                                 0,--     €  

- Vzdelávacie poukazy                                                                         4.858,--     € 

- Vzdelávacie poukazy z roku 2019                                                      1.581,02   €                

- Sociálne znevýhodnené prostredie                                                            0,--     € 

- Príspevok na učebnice                                                                        9.684,--     € 

- Lyţiarsky kurz                                                                                    4.500,--     € 

- Škola v prírode                                                                                    4.400,--     € 

- Asistent učiteľa                                                                                 24.384,--     €                                             

- Hmotná núdza – školské potreby                                                              0,--     €                                                           

SPOLU:                                                                                         481.414,30    € 

 

 

Čerpanie z tohto rozpočtu k 31.08.2020: 

- Osobné náklady                                                                                335.410,18   € 

- Prevádzkové náklady                                                                          37.013,43   € 

- Prevádzkové náklady z roku 2019                                                        1.592,98   € 

- Pedagogická prax – KU                                                                               6,30   €  

- Odchodné                                                                                                     0,--    € 

- Vzdelávacie poukazy                                                                            4.858,--    € 

- Vzdelávacie poukazy z roku 2019                                                        1.581,02  € 

- Sociálne znevýhodnené prostredie                                                               0,--    €                                                                                  

- Príspevok na učebnice                                                                          5.285,64   € 

- Lyţiarsky kurz                                                                                      3.750,--    € 

- Vrátené do ŠR – lyţiarsky kurz                                                            750,--    € 

- Škola v prírode                                                                                              0,--   € 

- Vrátené do ŠR – škola v prírode                                                                0,--   € 

- Asistent učiteľa                                                                                    13.794,14   €  

- Hmotná núdza – školské potreby                                                                  0,--    € 

SPOLU:                                                                                             404.041,69  € 
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Hmotnú núdzu – školské potreby vypláca obecný úrad. 

 

 

Originálne kompetencie na rok 2020 

 

Osobné náklady na jednu upratovačku, ktorá upratuje priestory školského klubu 

a ZUŠ,  prevádzkové náklady na čistiace prostriedky pre tieto priestory , energie pre MŠ a ZUŠ, osobné 

a prevádzkové náklady na školský klub , tieţ osobné a prevádzkové náklady na školskú jedáleň financujeme 

mesačne z originálnych kompetencií obce.  Na začiatku daného mesiaca nám obec nasunie 1/12 schváleného 

rozpočtu alebo upraveného rozpočtu na náš výdavkový účet.  

Ak nám finančné prostriedky nepostačujú,  financujeme  ich z našich vlastných príjmov,  t. j.  z nájomného za 

školu, z réţie stravníkov za školskú jedáleň a zo školného ţiakov za školský klub. Nevyčerpané finančné 

prostriedky na konci kalendárneho roku sa vracajú ako nevyčerpané na účet zriaďovateľa a tým je Obec Sekule. 

 

ŠKOLA 

 

Z rozpočtu obce nám bolo zaslané  k 31.08.2020:                                                

- Osobné náklady                                                                                  7.440,00   €  

- Prevádzkové náklady                                                                         7.336,00   €                     

- vlastné príjmy                                                                                     1.136,15   €     

SPOLU:                                                                                           15.912,15   € 

 

 

Čerpanie na škole z rozpočtu obce a vlastných príjmov  k 31.08.2020: 

- Osobné náklady                                                                                 6.094,05  €  

- Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi                             0,00  €                                      

- Prevádzkové náklady                                                                        6.472,38  €  

- Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi                             0,00  € 

- Vlastné príjmy                                                                                    1.083,76 €  

- Vrátené nevyčerpané vl. príjmy zriaďovateľovi                                 0,00  € 

SPOLU:                                                                                          13.650,19  € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB  

 

Z rozpočtu obce nám bolo zaslané k 31.08.2020:                                                

- Osobné náklady                                                                               40.432,00  € 

- Prevádzkové náklady                                                                         3.800,00  €                        

-  vlastné príjmy                                                                                   4.338,00  € 

SPOLU:                                                                                          48.570,00  € 

 

 

Čerpanie v školskom klube z rozpočtu obce a vlastných príjmov k 31.08.2020: 

- Osobné náklady                                                                               28.978,91  €                                      

- Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi                             0,00   € 

- Prevádzkové náklady                                                                        3.242,56   € 

- Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi                              0,00   € 

- Vlastné príjmy                                                                                    2.253,45  € 

- Vrátené nevyčerpané vl. príjmy zriaďovateľovi                                  0,00  € 

SPOLU:                                                                                           34.474,92  € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  

                                                         

Z rozpočtu obce nám bolo zaslané k 31.08.2020:                                                

- Osobné náklady                                                                            44.336,00   €  



19 

- Prevádzkové náklady                                                                      7.336,00   €                        

- vlastné príjmy  z réţie                                                                  10.427,72   € 

- vlastné príjmy z réţie – KV                                                          10.413,00   € 

- vlastné príjmy  z darov                                                                           0,00   € 

- projekt z úradu práce                                                                       3.464,79   € 

- dotácia na stravu – réţia                                                                     276,80   € 

SPOLU:                                                                                        76.254,31   € 

 

 

Čerpanie v školskej jedálni z rozpočtu obce a vlastných príjmov k 31.08.2020: 

- Osobné náklady                                                                            34.594,66  €       

- Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi                          0,00   €                                

- Prevádzkové náklady                                                                     7.029,98   € 

- Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi                          0,00   €  

- Vlastné príjmy  z réţie                                                                   1.723,06   € 

- Vlastné príjmy z réţie – KV                                                         10.413,00   €   

- Vlastné príjmy z darov                                                                           0,00  €  

- Projekt z úradu práce                                                                       4.167,83  € 

- Dotácia na stravu – réţia                                                                    253,00  € 

- Vrátené nevyčerpané vl. príjmy zriaďovateľovi                               0,00  €                                                                        

SPOLU:                                                                                        58.181,53  € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Sekule, 07.09.2020 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

 a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

V školskom roku 2019/2020 sme sa riadili učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi inovovaného ŠkVP a 

celoročnými úlohami,  ktoré vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 

2019/2020. 

V 1. polroku sme sa riadili učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi inovovaného ŠkVP.  

Pri polročnom  hodnotení ţiakov sme vychádzali z Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

ţiakov základných škôl. Posledný vyučovací deň prvého polroku bol ţiakom vydaný výpis vysvedčenia za 1. 

polrok.  

V rámci výchovného poradenstva sme sa venovali príprave ţiakov na budúce povolanie formou  konzultácií, 

besied, dní otvorených dverí atď.. 

Počas 1. polroka sme venovali pozornosť environmentálnej výchove. Realizovali sme separovanie druhotných 

surovín, zber bateriek, uskutočnili sme brigády v okolí školy. Zúčastnili sme sa exkurzií.  

Venovali sme pozornosť významným dňom v roku.  

Zaoberali sme sa problematikou šikanovania, rasovej neznášanlivosti a xenofóbie, rôznym formám závislosti  

a kyberšikane. Venovali sme sa protidrogovej výchove pod heslom: „Zober loptu, nie drogy.“ 

Podporovali sme vzdelávanie ţiakov v materinskom, ale aj v cudzom jazyku. 

Spolupracovali sme s CPPPaP v Senici (preventívne programy). 

Viedli sme ţiakov k telesnej, zdravotnej a dopravnej výchove, k výchove manţelstvu a rodičovstvu. 

Zoznamovali sme sa s tradíciami našich obcí a nášho regiónu. 

V rámci výchovno-vyučovacieho procesu sme vyuţívali sluţby školskej a miestnej kniţnice. 

Výchovno-vyučovací proces sme skvalitňovali vyuţívaním video učebne a IKT. 

Plnenie krátkodobých koncepčných zámerov školy 
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- v 1. ročníku vyuţívanie  prvkov Daltonskej výchovy, 

- vyuţívanie IKT a interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese, 

- zakúpenie výučbových programov, 

- vyuţitie vzdelávacích poukazov na vedenie krúţkov, 

- vyuţitie kultúrnych poukazov na návštevu galérií a múzeí, na absolvovanie výchovných koncertov, 

- vzdelávanie učiteľov a modernizácia vyučovania ( prednášky, semináre, školenia), 

- v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR zapojenie sa do ministerstvom doporučených súťaţí   

Plnenie dlhodobých koncepčných zámerov školy : 

- zavádzanie nových výučbových programov do vyučovacieho procesu, 

- vyuţívanie nových moderných technológií a internetu, 

- vzdelávanie pedagogických pracovníkov v súlade s plánom profesijného rozvoja, 

- vypracovanie a zapájanie sa do nových projektov, 

- neustále skvalitňovanie materiálno - technického vybavenia školy, opráv a revízií 

- humanizácia edukačného procesu, 

- realizovanie prvkov ENV, ochrana ţivotného prostredia, 

- zameranie sa na zdravý spôsob ţivota v záujme upevňovania a podpory zdravia. 

- venovanie maximálnej pozornosti finančnej a literárnej gramotnosti 

- intenzívne pracovanie so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a začlenenými ţiakmi 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Úspechy a dobré výsledky školy: 

- vyuţitie nových foriem, metód a moderných technológií vo vyučovacom procese, 

- záujem učiteľov naďalej sa vzdelávať, 

- individuálny prístup k začleneným ţiakom, spolupráca s poradenskými inštitúciami, 

- práca s talentovanými deťmi,  

- pravidelné organizovanie exkurzií, 

- realizácia lyţiarskeho výcviku, 

- organizovanie zaujímavých besied, výchovných koncertov a iných podujatí, 

- výchovné poradenstvo zamerané na spoluprácu nielen so ţiakmi, ale aj so zákonnými zástupcami  

   a strednými školami, 

- výber budúceho povolania - prezentácie a besedy s predstaviteľmi stredných škôl, účasť  

   na dňoch otvorených dverí,  

- dlhodobá spolupráca so spoločenskými organizáciami obidvoch obcí, s MŠ a ZUŠ, 

- čisté, upravené, estetické a priestranné učebne, chodby, telocvične a ostatné školské priestory, 

- moţnosť výučby v odborných učebniach, 

- stravovanie v školskej jedálni, 

- moţnosť pobytu ţiakov 1. stupňa v školskom klube, 

- škola je otvorená verejnosti - vyuţívanie telocviční i ďalších priestorov, 

- moţnosť vyuţívania obecného multifunkčného ihriska na výučbu TSV i na mimoškolskú činnosť, 

- prípravovňa pre učiteľov vybavená počítačmi s pripojením na internet, s kopírkou a tlačiarňou, 
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Nedostatky: 

- striedanie pedagógov z dôvodu zastupovania za MD, 

- neodborne odučené predovšetkým výchovné predmety z dôvodu doplnenia úväzkov učiteľom, 

- chýbanie učiteľov z dôvodu PN a OČR - ohrozenie kvality vyučovania, 

- nedostatočná motivácia a slabé finančné ohodnotenie zamestnancov školy, 

- napriek stabilizujúcemu sa počtu ţiakov pretrváva migrácia, 

- odchod  talentovaných ţiakov na 8-ročné gymnáziá 

- pretrváva zhoršujúce sa správanie a dochádzka ţiakov, 

- častejšie narušovanie vyučovania problémovými ţiakmi, 

- pribúdanie ţiakov s poruchami učenia, správania, s ADHD, ADD a pod., 

- slabá a málo kontrolovaná príprava ţiakov na vyučovanie, 

- zvyšujúca sa právomoc rozhodovania rodičov na úkor lekárov, psychológov a iných odborníkov, 

- vandalizmus a ničenie školského majetku, časté straty učebníc, ţiackych kniţiek. 

- vysoké náklady na prevádzku a opravy školy,  

- výučba TSV, predovšetkým atletiky a obmedzenie  pobytu  ţiakov  mimo areálu školy, 

- chýbajúca dielňa na výučbu techniky, zastarané zariadenie v odborných učebniach, ale aj v beţných triedach 

  predovšetkým na II. stupni 

 

Návrh opatrení: 

- viesť pracovníkov k tomu, aby si osobné veci, lekárske vyšetrenia a pod. vybavovali mimo vyučovania, 

- oceňovať kvalitnú prácu učiteľa, vytvárať vhodnú pracovnú klímu a pracovné prostredie, 

- zvyšovať úroveň a kvalitu vyučovacieho procesu vzdelávaním sa pedagógov, rozširovaním ich kľúčových 

   kompetencií, modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu, vyuţívaním názorných učebných pomôcok, 

- naďalej pretvárať tradičné prostredie školy na moderné, s vyuţitím nových foriem a metód práce, 

- zamerať sa na vzájomné vzťahy a komunikáciu medzi učiteľmi, ţiakmi a rodičmi, včas diagnostikovať 

  a riešiť problémy, budovať vzájomnú dôveru, 

- nepodceňovať dôleţitosť kontaktu školy s rodičmi, včas ich informovať o úspechoch a neúspechoch ţiakov  

  vo výchovno-vyučovacom procese a zapájať ich do školských aktivít, 

- pokračovať v rekonštrukcii a skvalitňovaní interiéru školy, v zlepšovaní materiálneho vybavenia,  

  vypracovávať projekty na získavanie finančných prostriedkov, 

- neustále nabádať ţiakov k šetreniu školského majetku, zamerať sa na šetrenie elektrickej energie  

   a vody, separovať odpad, robiť zbery druhotných surovín, 

- snaţiť sa rôznymi formami propagovať dobré meno školy a prispieť k pozitívnej prezentácii školy  

    na verejnosti.  

 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie ţiakov 

Všetci ţiaci 9. ročníkov boli prijatí na tie gymnáziá a SOŠ, na ktoré sa hlásili. 

Jeden ţiak 5. ročníka bol prijatý na 8. ročné gymnázium.  
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Dvaja ţiaci 8. ročníka boli prijatí na SOŠ. 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Organizácia vyučovania: 

0. vyučovacia hodina 7,00 - 7,45 hod. 

1. vyučovacia hodina 8,00 - 8,45 hod. 

2. vyučovacia hodina 8,55 - 9,40 hod. 

Veľká prestávka. 

Ţiaci 1. aj 2. stupňa sú počas veľkej prestávky v školskom átriu, v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule  

a na chodbách školy..  

3. vyučovacia hodina 10,00 - 10,45 hod. 

4. vyučovacia hodina 10,55 - 11,40 hod. 

5. vyučovacia hodina 11,50 - 12,35 hod. 

6. vyučovacia hodina 12,45 - 13,30 hod.  

Popoludňajšia prestávka - obed 

7. vyučovacia hodina 14,00 - 14,45 hod.  

8. vyučovacia hodina 14,50 - 15,35 hod. 

Prevádzka školského bufetu bola od 7,00 do 10,30 hodiny. 

Obed v školskej jedálni sa vydáva od 11,45 do 14,00 hodiny. 

Počas dňa môţu písať len jednu veľkú písomku.  

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúţku 
Počet 

detí 
Počet skupín Vedúci 

Florbalový 17 1  Ing. Ivan Haringa 

Hasiči z Moravského Sv. Jána 23  1 Ivan Linder 

Hasiči zo Sekúľ - mladší 20  1 Ing. Ján Húšek 

Hasiči zo Sekúľ - starší 19  1 Karolína Uhrová 

Hravé čítanie 26  2 
Mgr. Lenka Strnisková,  

Mgr Špazierová 

Malý spisovateľ 32 2  Ing. Valéria Motlíková 

Poľovnícky 5  1 Štefan Haššo 

Príprava na testovanie 18  1 
Mgr. Helena Daňková 

Mgr.Slavka Benkovičová 

Prvákovo 31  2 Mgr Špazierová 

Stolnotenisový 18  1 Ing. Ondrej Kmoško 

Tanečný 22  1 Ing. Blaţena Hladíková 

Telesná a pohybová príprava 19  1 Mgr. Jana Zaicová 

Tvorivo - čitateľský krúţok 27  1 Ing. Valéria Motlíková 

Volejbalový 15  1 Mgr. Vratko Studenič 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 
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Rodičovské zdruţenie  

Rodičovské zdruţenie (dobrovoľná organizácia rodičov), ktoré riadi rodičovská rada rodičovského zdruţenia je 

zloţená zo zástupcov jednotlivých tried. Rodičovské zdruţenie pracuje s cieľom zlepšenia materiálnych a 

finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, na podporu ţiackych vzdelávacích a kultúrnych 

aktivít, na nákup odbornej literatúry i na kvalitnú reprezentáciu školy v oblasti vzdelávacej, kultúrnej, športovej 

a spoločenskej. Počas školského roka sa konali dve zasadnutia Zdruţenia rodičov. Uskutočnili sa dva triedne 

rodičovské aktívy, z toho sa okrem triednych, konalo jedno plenárne zasadnutie. Nechýbali ani osobné stretnutia 

a konzultácie. Na prvom stretnutí rodičov boli v niektorých triedach volení noví triedni dôverníci. Výbor 

Zdruţenia rodičov pri ZŠ Sekule pracoval v zloţení tak, ako v minulom školskom roku. Rodičia podporovali 

školu finančnými príspevkami formou ročného príspevku a daňovej asignácie.  

Spôsob vyuţitia príspevkov rodičovského zdruţenia: 

- úrazové poistenie ţiakov 

- cestovné pre ţiakov na reprezentáciu školy 

- nákup učebných pomôcok 

- príspevky na kultúrne podujatia 

- cestovné - plavecký výcvik ( presunuté na šk.r. 2020/21) 

- príspevok pre ţiakov 9. ročníkov - rozlúčka so školou  

- nákup kníh a upomienkových predmetov na odmeňovanie najlepších ţiakov  

- nákup stolov a stoličiek do tried  na II. stupni ( presunuté na šk.r. 2020/21) 

Rodičia a členovia spoločenských organizácií viedli záujmové krúţky – stolnotenisový, poľovnícky, tanečný, 

hasičský, zúčastnili sa imatrikulácie ţiakov 1. ročníka, vianočnej akadémie a ďalších aktivít organizovaných 

školou.  

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami  

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola počas školského roka 2019/2020 spolupracovala so spoločenskými a telovýchovnými organizáciami v 

obci, do ktorých bola verejnosť zainteresovaná. 

V oblasti výchovy riešila problémy s rodičmi nielen formou ZR, ale i individuálnych pohovorov. 

Spolupracovala s CPPPaP v Senici, CŠPP a P v Malackách, s Detským integračným centrom v Skalici, s 

materskými školami, atď. 

V oblasti vzdelávania:  

B e s e d y : 

Beseda zameraná na prevenciu proti závislosti – Pravda o drogách 5. - 9. r. Mgr. Krajčírová 

Beseda s poľovníkmi 2. r. Mgr. Michová, Mgr. 

Hrnková 

Beseda Čas premien 7. r. dievčatá Mgr. Krajčírová 

 

V ý ch o v n é  k o n c e r t y,  n á v š t e v a   k i n a    a    d i v a d l a 

Ako správne triediť odpad 1. – 4. .r. Mgr. Trajlínková 

Imatrikulácia prvákov 1. r. Mgr. Špazierová, Mgr. Štefková,  

Mgr. Daňková  

Vianočná akadémia 1. -  9. r. Všetky učiteľky 

Muzikálové predstavenie : Alkana v ríši divov 1. – 4. .r. Mgr. Michová 
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P r e v e n t í v n e    p r o g r a m y,  v o ľ b a  p o v o l a n i a 

Mediálna výchova– preventívny program 4.r. CPPPaP 

Senica 

Poďme sa rozprávať – preventívny program 
6.r. CPPPaP 

Senica 

Všetko čo je in – preventívny program 
5.r. CPPPaP 

Senica 

Deň otvorených dverí na SOŠ, Hotelovej akadémii a Dopravnej priemyslovke v 

Holíči zameraný na výber budúceho povolania. 

9. r. Ing. Motlíková 

Mgr. 

Benkovičová 
Prezentácia SSOŠ ochrany osôb a majetku s praktickými ukáţkami,  

8. – 9. r Mgr. 

Benkovičová 

Prezentácia gymnázií a stredných škôl Bratislavského kraja v Malackách s názvom „ 

Ţupné školy pre Teba“,  

9.r. Mgr. 

Benkovičová 

Prezentácia SOŠ elektrotechnická Gbely 

 

9.r. Mgr. 

Benkovičová 

Prezentácia Via Humana Skalica a firma Schaffler 

 

9.r. Mgr. 

Benkovičová 

Prezentácia SOŠ technická, Vranovská, BA 

 

9.r. Mgr. 

Benkovičová 

Mgr. 

Trajlínková 

Deň otvorených dverí na SOŠ strojníckej v Skalici 
9.r Mgr. 

Benkovičová 

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a 

prípravy 

9.r Mgr. 

Benkovičová 

 

 V oblasti ochrany zdravia: 

Svetový deň zdravia - športové aktivity v 

rámci školy a tried. 

1. - 9.r. Uč. TSV 

Lyţiarsky výcvikový kurz – Hradisko - 

Nemecká 

7. – 8.r. Mgr. Michová, Ing. Emrichová, Mgr. Krajčírová 

Svetový deň behu - tanečný maratón  1. - 4.r. Uč. TSV, tr.uč. 

Školské volejbalové a florbalové turnaje 5. - 9.r. Uč. TSV 

Školské stolnotenisové turnaje 1. - 9.r. Ing. Kmoško, p. Šrámek 

Cv. na ochranu človeka a prírody, 

Didaktické hry  

1. - 9.r. Uč. TSV, tr.uč. 

Mikulášsky turnaj vo vybíjanej  1. - 9.r. Mgr. Zaicová, tr.uč. 

Vychádzka do lesa. Kŕmenie lesnej 2. - 4.r. Tr. uč. 
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zvery. 

Európsky týţdeň športu – súťaţe 

v netradičných  

1. - 9.r. Mgr. Zaicová, Mgr. Daňková, Mgr. Brečková  

 

Školské výlety  

Školské výlety sa v tomto školskom roku z dôvodu COVID – 19 neuskutočnili. 

 

 

Environmentálne programy  a programy koordinátorov prevencie 

Svetový deň vody 1. - 9. r. Ing. Emrichová 

Bezpečnosť  na cestách 1. - 4. r. Tr.uč. 

Deň eura 1. - 4. r. Tr.uč. 

Deň jablka 1. - 9. r. Mgr. Štefková 

Deň mlieka 1. - 4. r. Mgr. Štefková 

Pošta Jeţiškovi 1. - 4. r. Tr.uč. 

Svetový deň prevencie týrania  a zneuţívania  detí 1. - 4. r. Mgr. Štefková 

Mesiac úcty k starším – návšteva zariadenia pre 

seniorov 

2. - 3. r. Mgr. Michová, p. Hrnková 

Medzinárodný deň starších ľudí – Domov MUDr. 

Dallosa – zariadenie pre seniorov 
4. r. Mgr. Michová, Mgr. Hladíková 

Medzinárodný týţdeň priateľstva – nakresli a opíš 

svojho najlepšieho   kamaráta. 
1. - 9. r. Mgr. Štefková 

Svetový deň behu 6. - 7. r. Uč. TSV 

Fašiang - karnevalové masky, vyučovanie v maskách 1. - 4. r. Tr. uč. 
Medzinárodný deň bez internetu- INF 

5. - 9. r. Mgr. Štefková 

Šikanovanie – právne pozadie 
5. - 9. r. Tr. uč. 

Svetový deň prevencie týrania  a zneuţívania  detí 
1. - 4. r. Tr. uč. 

Drogy v škole – prieskum v triedach 
5. - 9. r. Tr. uč. 

Svetový deň zdravia - Deň  narcisov 
1. - 9. r. Ing. Emrichová, tr. uč. 

Svätý Valentín – valentínska pošta 1. - 4. r. Mgr. Štefková 

Jesenné poobedie 1. - 4. r. Tr. uč. 
Svetový deň spracovania odpadu- VYV 

1. - 4. r. Tr. uč. 
Zbieram baterky 

1. - 9. r. Ing. Emrichová 

 

Vzdelávacie programy 

Európsky deň jazykov 3. - 9. r. PaedDr. Vadinová, Mgr.Škrabáková, 

Mgr.Krajčírová 

Z húsenice motýľom – edukačný program. 3. r. Mgr. Trajlínková 

Advent v našej škole – regionálna výchova, tradície 

(školský projekt) 

ţiaci 1. 

stupňa 

učiteľky 1.stupňa 
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Protidrogová prevencia –triednické hodiny 1. - 9. r. Tr. uč. 
Čitateľský oriešok  pre 2. – 4. ročníky. 

2. - 4. r. Tr. uč. 

Expedícia okolo rieky Moravy,  sútok riek Dyje a 

Moravy  
5.B Mgr. Emrichová 

Návšteva výstavy drobnochovateľov v Sekuliach 
1. - 9. r. Tr. uč. 

Exkurzie 

Názov a miesto exkurzie Ročník  Zodpoved. vedúci 
Ţivá voda ( Ţivá voda Modrá, 

KOVOZOO Staré město a zámok 

Buchlovice 

5.-6. r. Ing. Emrichová 

Po ceste M. R. Štefánik – exkurzia pre 

3. - 4. ročník ( 22.10. 2019 ), 
3.-4. r. Mgr. Zaicová 

 

Školenia a semináre učiteľov  

Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom 
Mgr. Krajčírová 

Seminár k filmu „Kto je ďalší?“ 
Mgr. Krajčírová 

      Digital Skills – Učme informatiku inak Mgr. Špazierová, Mgr. Michová 

      Pracovné stratnutia výchovných poradcov  

      okresu Senica 

Mgr. Benkovičová 

     Finančná gramotnosť 
Mgr. Brečková 

     Ţivá učebnica - semináre 
Mgr. Zaicová, Mgr. Škrabáková 

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s 

nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dôsledku celosvetovej 

pandémie koronavírusu COVID-19. 

1. Metódy a formy práce:  

a) prvý týţdeň:  

- komunikácia s učiteľmi, rodičmi a ţiakmi: navrhnutie spôsobu výučby, zmapovanie moţnosti technického 

vybavenia v domácnostiach:  počítač,  internet 

- úprava denného reţimu ţiakov 

- pravidelnosť vo vzdelávaní, odporúčanie: pravidelná denná práca 
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- poskytnutie prihlasovacích údajov - EduPage,  www.bezkriedy.sk 

b) ďalšie týţdne:  

- zasielanie zadaní a úloh ţiakom minimálne  raz týţdenne - cez EduPage, www.bezkriedy.sk, online testyAlf, 

AlfBook,  Kozmixu, aplikácie Skype, www.slovenskozneba.sk, YouTube, WhatsApp, hotmail.com a pod. 

- odovzdávanie zadaní úloh: väčšinou do konca týţdňa, prípadne stanovenie termínu vyučujúcim  

- komunikácia: EduPage, mailom, formou  Messenger, mobilom, aplikáciou Zoom a pod. 

- online vzdelávanie: Zoom, Skype 

- online vzdelávanie neprebiehalo vo všetkých triedach; v triedach, v ktorých prebiehalo sa v závislosti od 

technických podmienok zúčastňovali takmer všetci ţiaci 

- zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ, gramatické tabuľky, vlastné materiály učiteľov, videá, materiály: 

datakabinet, zborovna, bezkriedy,  Fenomény sveta....  

- metódy a formy: prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, samostatné učenie 

prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, problémové úlohy, vyhľadávanie 

informácií v texte, práca s obrazovým materiálom, texty s vysvetlením učiva, online kvízy, individuálne 

vysvetlenie učiva - Messenger, prezentácie, internetové stránky 

c) po otvorení škôl (od 1. 6. 2020): 

- nastúpilo  114  (34,5%) ţiakov 2.- 5. ročníka, ktorí mali blokové vyučovanie 

- ţiaci 1. ročníkov a ostatní ţiaci, ktorí zostali doma, pokračovali v dištančnom vzdelávaní aţ do 22. 6.2020, 

kedy sa obnovilo vyučovanie aj pre ţiakov 6. – 9. ročníka.  

- dobrovoľná účasť na vyučovaní  

- vyučovanie podľa rozvrhu v blokoch  

- diagnostika: zistenie vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného vzdelávania 

- rozvoj komunikačných a sociálnych zručností ţiakov, rozhovory so ţiakmi 

-organizácia konca školského roka 2019/2020 

2. Spôsob hodnotenia: 

- do 6. 4. 2020 – priebeţné hodnotenie známkou 

- ďalšie obdobie: podľa Usmernenia na hodnotenie ţiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

- slovné hodnotenie: ţiaci dostávali pravidelne na kaţdú zadanú prácu, úlohu od učiteľov spätnú väzbu, 

pochvalu, povzbudenie, vysvetlenie 

- koncoročné hodnotenie: hlavné predmety známkou, výchovné predmety, regionálna výchova, technika 

a informatika slovom absolvoval/la 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.slovenskozneba.sk/
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- preskúšanie ţiakov do 31. 8. 2020 sa neuskutočnilo 

3. Učitelia 

- práca z domu - Home Office; jún: časť učiteľov v škole,  

- pouţívanie vlastnej výpočtovej techniky: počítač, notebook, mobilný telefón 

- spätné väzby rodičov a ţiakov ( Edupage, telefonicky, Messenger, mail, Zoom, Skype ) 

- spolupráca, vzájomné konzultácie medzi vedením školy, členmi PK (telefonicky, Messenger, mail, Zoom, 

Skype) 

- ţiaci bez spätnej väzby - kontaktovanie ţiakov, rodičov cez EduPage, mailom, telefonicky, osobne – vedenie 

školy, vytlačenie pracovných listov - ţiaci sa mohli zastaviť po pripravené pracovné listy v škole, doručenie 

úloh, prác, pracovných listov ţiakom (asistentky) 

4. Materiálne podmienky:  

- ţiaci, ktorí nemali dostatočné technické moţnosti, mali zabezpečenie vzdelávania: 

- komunikácia: mobil, Messenger 

- pripravené prekopírované pracovné listy, úlohy - v škole 

- distribúcia prekopírovaných pracovných listov, úloh  

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov PK a MZ: 

- všetky ciele a očakávania obsiahnuté v pláne práce PK sa kvôli zatvoreniu škôl nepodarilo splniť - súťaţe, 

olympiády, príprava ţiakov, besedy, exkurzie, kaţdoročné aktivity boli zrušené 

- niektoré učivá v jednotlivých predmetoch boli zredukované, prípadne presunuté do ďalšieho ročníka ( v 

správach MZ a PK) 

- naplnenie cieľa nad rámec: prechod učiteľov na online vzdelávanie; samoštúdium učiteľov v oblasti online 

vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy práce, sebahodnotenie, samostatnosť ţiakov 

6. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie: 

- do dištančného vzdelávania boli zapojení aj asistenti – integrovaní  ţiaci pracovali za pomoci asistentiek  

- niektorým ţiakom boli doručené pracovné listy, úlohy asistentkou a vyučujúcou priamo domov  

- konzultácia asistentiek s učiteľom 

7. Silné a slabé stránky:  

a) silné stránky:  

- pomerne rýchly nábeh na online vzdelávanie (mail, Zoom, EduPage, Skype) 

- veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou, mobilom: medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a asistentkami  
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- nové metódy a formy vzdelávania 

- ţiaci mali moţnosť rozvrhnutia práce počas týţdňa, organizovať časový rozvrh kedy zadané úlohy vypracujú 

- zdokonalenie v IKT - učitelia, ţiaci, rodičia  

- väčšia zodpovednosť ţiakov za vlastné vzdelávanie  

- zlepšenie etikety mailovej komunikácie  

b) slabé stránky: 

- strata osobného kontaktu so ţiakmi 

- zloţitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh 

- absencia, príp. slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu 

- slabý dosah na nepracujúcich ţiakov, nemoţnosť ich donútiť, aby spolupracovali  

- niektorí ţiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie týţdenného časového rozvrhu 

- niektoré deti odkázané na pomoc rodičov 

8. Návrhy opatrení: 

- zabezpečenie digitálnej techniky učiteľov (pracovali na vlastných počítačoch) 

- zlepšenie digitálnych zručností učiteľov  

- individuálny prístup ku kaţdému ţiakovi, poznať domáce podmienky ţiaka 

- pozitívne ţiakov motivovať pochvalou, povzbudzovaním 

- začiatok budúceho školského roku: venovať dostatok času zopakovaniu a utvrdeniu tém preberaných  

  počas dištančného vzdelávania 

- témy, ktoré neboli prebraté, presunúť do ďalšieho ročníka 

 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Eva Trajlínková 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa :  

Mgr. Eva Trajlínková, riaditeľka školy: 

 

Vyjadrenie rady školy: 

Správa bola predloţená RŠ pri ZŠ Sekule zriaďovateľovi ZŠ Sekule  na schválenie.  
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Mgr.. Jana Zaicová,  predseda RŠ  

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Obec Sekule schvaľuje Správu ZŠ Sekule o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2019/2020. 

Mgr. Adrián Krajčír - starosta obce Sekule 

 


