
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, 908 80 Sekule 119,  

konaného dňa 25.11. 2021 o 17:00 hod. cez aplikáciu ZOOM  

 

Prítomní:  Mgr. Jana Zaicová, Mgr. Lucia Purová, Mgr. Janka Červenková, 

Juliana Holenková, Terézia Vidovičová, 

Mgr. Milan Čaniga, Mgr. Pavol Ivan, Marek Emrich,  

Mgr. Filip Ondriska 

Hostia:   Mgr. Eva Trajlínková – riaditeľka školy 

   Ing. Valéria Motlíková –zástupkyňa riaditeľky školy  

Termín konania:  25.11.2021 o 17:00 hod. 

Miesto konania:  online cez aplikáciu ZOOM: Základná škola, 908 80 Sekule 119 

Neprítomní:  Kristína Mišovičová, JUDr. Gabriela Blažková 

 

 

  

P R O G R A M 

 
 

1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a schválenie programu RŠ 

2. Kontrola unesení z predchádzajúceho zasadnutia 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 

4. Prerokovanie školského výchovno – vzdelávacieho programu na školský rok 

2021/2022 

5. Personálne, materiálne a organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022 

6. Návrh uznesení 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenia a  záver 

 Zápis o priebehu: 

 

 

K bodu 1) 

 

Epidemiologická situácia neumožňuje riadne zasadnutie RŠ, preto predsedníčka RŠ Mgr. Jana 

Zaicová pristúpila k možnosti online zasadnutia RŠ prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorú 

škola využíva na dištančné vyučovanie. Všetkým členom RŠ rozposlala na ich emailové 

adresy pozvánku na online zasadnutie, link na prihlásenie sa na zasadnutie 

https://zoom.us/j/7519879396?pwd=T3l4ZStXa1JUZ1VlQm1sUFp2c3RyZz09 ako aj materiály  

na prerokovanie a schválenie, ktoré sú prílohou tejto zápisnice: 

https://zoom.us/j/7519879396?pwd=T3l4ZStXa1JUZ1VlQm1sUFp2c3RyZz09


 Pozvánka_RŠ_25.11.2021 (pôvodný termín 3.11.2021) 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 

  

 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedkyňa rady školy Mgr. Jana Zaicová. Privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom zasadnutia. Vyhotovením zápisnice bol poverený 

p. Mgr. Pavol Ivan. Overovateľom zápisnice bola ustanovená Juliana Holenková. 

Program rady školy bol schválený prítomnými členmi rady školy:  

za: 9     proti: 0     zdržal sa:0 

 

                                                                

K bodu 2) 

Všetky uznesenia zo zasadnutia Rady školy z 29.06.2021 boli splnené. 
 

K bodu 3) 

Mgr. Eva Trajlínková poslala mailom členom správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch za predošlý školský rok 2020/2021. K predloženej správe neboli pripomienky. 

 

 

K bodu 4) 

Mgr. Eva Trajlínková informovala o doberaní a vysvetľovaní zameškaného učiva z minulého 

školského roku 2020/2021 s dôvodu dištančnej výučby a aj preberaní aktuálneho učiva. Snaha 

učiteľov o doplnenie vedomostí žiakov, pokiaľ je naša škola otvorená a väčšina tried je 

v prezenčnej forme výučby. Delené hodiny sa škola snaží riešiť v rámci triedy a nemiešať 

žiakov rovnakého ročníka. Karanténa k dnešnému dňu bola len v 5 triedach, kde sa vyskytlo 

podozrenie na COVID-19.  

 

 

K bodu 5) 

 Mgr. Eva Trajlínková informovala o poklese žiakov v ŠK. Od 1.12. 2021 bude zrušené jedno 

oddelenie, čiže mali by zostať len 3, pokiaľ sa pandemická situácia nezmení. 

 Taktiež hovorila  o úbytku stravníkov v ŠJ od začiatku šk. roku 2021/2022 po zrušení  

dotácie na obedy  vládou SR. 

 V Septembri absolvovali žiaci školu v prírode v Dudinciach. Na  jún 2022 je naplánovaný 

a objednaný (zatiaľ bez zálohy) ďalší turnus do školy v prírode v Dudinciach. 

 Ak pandemická situácia dovolí, vo februári 2022 by mali žiaci II. stupňa absolvovať 

lyžiarsky kurz.  

V tomto neľahkom období začala mať škola aj ZRPŠ problém s platobnou disciplínou 

rodičov.  

K bodu 6) 

Totožný s bodom 9 

 

K bodu 7) 

Rada školy bola informovaná o ukončení zmluvy s terajším správcom kotolne a povinnosťou 

vyhlásenia verejného obstarávania na nového správcu. Taktiež bola informovaná, že 

dodávateľ plynu, s ktorým mala škola obchodný vzťah ukončil svoje pôsobenie a do 

vyhlásenia nového verejného obstarávania je náš dodávateľ SPP, ktorý nám určil preddavkové 

platby, ktoré sú 3-násobne vyššie ako doteraz. Okrem toho školu stoja nemalé financie, 

investície  do dezinfekcie a  testov  z dôvodu pandémie. Nové triedy sa začali  zariaďovať 



nábytkom, elektrotechnikou a učebnými pomôckam až teraz, nakoľko sa u dodávateľov 

posúvali dodacie lehoty. Na jar 2022 má škola v pláne úpravu schodiska a okolia hlavného 

vchodu a vybudovanie bezbariérovej rampy, na ktorú je v rozpočte vytvorená rezerva 

v kapitálových výdavkoch.  

 

K bodu 8) 

V tomto bode neboli žiadne návrhy, otázky ani pripomienky 

 

K bodu 9) 

 

UZNESENIE 

zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, 908 80 Sekule 119,  

konaného dňa 25.11. 2021 o 17:00 hod. online cez aplikáciu ZOOM 

 

 

A) Rada školy schvaľuje 

1. Program zasadnutia rady školy ( uznesenie č.13 / 2021 ) 

 

 

B) Rada školy berie na vedomie 

1. Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok  2020/2021( uznesenie č.14 / 2021 ) 

 

 

 

 

Zasadnutie rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedkyňa rady školy,  

Mgr. Jana Zaicová.  

 

 

V Sekuliach: 25. 11. 2021 

 

 

Zápisnicu napísal:  Mgr. Pavol Ivan     ................................................ 

 

Zápisnicu overil :   p. Juliana Holenková  ................................................ 

 

Predseda rady školy:       Mgr. Jana Zaicová  ................................................ 


