
ZÁPISNICA 

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

konaného dňa 29.06.2021 o 18:00 hod. v knižnici ZŠ Sekule  

Prítomní:              Zaicová Jana, Mgr. – predseda Rady školy 

                                    Blažková Gabriela, JUDr. 

                                    Červenková Janka, Mgr. 

                                    Emrich Marek 

                                    Holenková Juliana 

                                    Mišovičová Kristína 

                                    Ondrika Filip, Mgr. 

                                    Pavol Ivan, Mgr. 

                                    Purová Lucia, Mgr. 

                                    Vidovičová Terézia                                                                       

Hostia:               Trajlínková Eva, Mgr. – riaditeľka školy 

         Motlíková Valéria, Ing. –zástupkyňa riaditeľky školy  

                                     Krajčír Adrián, Mgr. – starosta obce Sekule za zriaďovateľa školy 

Termín konania:          29.06.2021 o 18:00 hod.  

Neprítomný:                Čaniga Milan, JCLic.  

                                     

                                      

 

  

P R O G R A M 

 

 1.  Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia Rady  

      školy. 

 2.  Schválenie výročnej správy RŠ. 

 3.  Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ – predbežná k 22.06.2021. 

 4.  Organizácia vyučovania  ZŠ  v súvislosti s ochorením COVID -19 . 

 5.  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v II. polroku školského roka 

      2020/2021. 

 6.  Testovanie žiakov 9. ročníka. 

 7.  Rôzne 

 8.  Diskusia 

 9.  Uznesenia a záver 

 

 

 

Zápis o priebehu: 

 

K bodu 1) 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka RŠ, Mgr. Zaicová Jana. Privítala prítomných a 

oboznámila ich s programom zasadnutia. Vyhotovením zápisnice bol poverený Mgr. Ivan 

Pavol. Overovateľom zápisnice bola ustanovená pani Holenková Juliana. 

Program RŠ bol schválený prítomnými členmi RŠ:  

za: 10     proti: 0     zdržal sa: 0 

 

 

                                                                     . / . 



 

 

K bodu 2) 

Predsedníčka RŠ v dostatočnom predstihu pred termínom zasadnutia RŠ, rozoslala všetkým 

členom výročnú správu RŠ, do ktorej bude  zapracované aj dnešné zasadnutie RŠ.  

Výročná správa RŠ bola schválená prítomnými členmi RŠ: 

za: 10                                                   proti: 0                                                    zdržal sa: 0 

 

K bodu 3) 

Predsedníčka RŠ v dostatočnom predstihu pred termínom zasadnutia RŠ, rozoslala všetkým 

členom správu o výsledkoch hospodárenia k 22.06.2021. 

K predloženej správe neboli žiadne pripomienky. 

Za: 10                                                  proti: 0                                                      zdržal sa: 0 

 

  

K bodu 4) 

Riaditeľka ZŠ, Mgr. Trajlínková Eva,  zhodnotila situácie v škole a oznámila prítomným: 

-dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa od októbra 2020 do apríla 2021, 

-prebehli opravy havarijného stavu elektroinštalácie v triedach a učebniach,  

-nové osvetlenie, drobné murárske práce a maľovanie tried, učební a chodieb I. stupňa, 

-požadovaná suma na riešenie havarijného stavu bola 70.000,-- €, no získali sme len sumu  

 40.000,-- €, čo nepokrylo všetky potrebné výdaje a opravy a preto budeme aj v budúcnosti  

 žiadať o dofinancovanie havarijného stavu budovy, 

-žiadali sme o nábytok z firmy IKEA a uvidíme ako uspejeme, 

-počas dištančného vzdelávania bola slabá obsadenosť školského klubu a ranná družina bola  

 zrušená, 

-školský klub bol len pre žiakov 1. a 2. ročníka a vychovávateľky poberali dva mesiace len 

  85% zo svojho platu, 

-zapojili sme sa do projektu Moderná škola, ale neuspeli sme, v tomto projekte uspelo cca  

 144 škôl z celého Slovenska, čo bola malá šanca na úspech,  

-havarijný stav v rámci celej budovy teda ZŠ, MŠ aj ZUŠ treba urgentne riešiť, 

-materská škola kapacitne nespĺňala požiadavky hygieny a tak odobrala ďalšie triedy 

  zo školy, 

-v ZUŠ prebehla zmena vedenia, lebo Mgr. Sedláková Elena je momentálne na materskej    

 dovolenke a vedením ZUŠ bola zatiaľ poverená Mgr. Balánová Katarína, 

-v edukačnom projekte z TSSK o včelách sme uspeli a počas prázdnin, teda v mesiacoch júl  

  a august 2021 sa bude budovať altánok aj v spolupráci s rodičovským združením, veci 

  na edukačný altánok sú už dovezené a uskladnené v škole, ich dopravu uhradilo rodičovské  

  združenie, budú však potrebné ešte povrchové a drobné stavebné úpravy, projekt musí byť   

  zrealizovaný do 30.11.2021, 

-postupná výmena výpočtovej techniky v triedach, učebniach, učiteľskej pracovni   

 a zabezpečenie interaktívnych tabúľ do všetkých tried a učební,  

-krúžková činnosť v školskom roku 2020/2021 nebola realizovaná z dôvodu pandémie 

 COVID-19 a následných hygienických opatrení hlavného hygienika, 

-v spolupráci so zriaďovateľom boli vybudované na chodbe I. stupňa dve nové oddelenia 

  školského klubu, nakoľko dve zo štyroch doterajších oddelení školského klubu boli dočasne  

  v našich triedach a učebniach, ktoré od septembra 2021 budú potrebné na vyučovací proces, 

-poukázala na problémy žiakov so správaním, šikanovaním, návštevou nevhodných   

 internetových stránok a internetových hier, 

 

                                                                      . / . 

 



 

 

-v šiestom ročníku sa na podnet rodičov konalo mimoriadne rodičovské združenie s riešením    

 týchto problémov, 

-tieto problémy sa určite týkajú aj ostatných žiakov školy, no z dôvodov dištančného  

 vzdelávania a pandémie COVID-19 a s nimi spojených hygienických a ostatných opatrení, 

 sa v tomto školskom roku nestihli problémy riešiť a preto sa v novom školskom roku budú  

 aj v spolupráci s CPPPaP Senica besedy na tieto témy a s nimi spojené výchovné programy, 

-bolo skrátené vyučovanie z dôvodu vysokých teplôt v triedach a učebniach,  

-doplňujúce informácie o pedagogických zamestnancoch: 

  odchod do dôchodku Mgr. Daňkovej Heleny, 

  nástup na materskú dovolenku PaedDr. Vadinovej Lenky, 

  nástup po rodičovskej dovolenke Mgr. Vidovičovej Kristíny. 

        

 

K bodu 5) 

Ing. Motlíková Valéria predniesla informácie o výchovno–vzdelávacej činnosti v 

II. polroku školského roka 2020/2021. Predniesla výsledky o počte vymeškaných hodín, 

o znížených známkach zo správania, riaditeľských pokarhaniach. 

  

 

K bodu 6)  

Ing. Motlíková Valéria oznámila, že testovanie žiakov 9. ročníka bolo v tomto školskom roku 

len elektronicky, dňa 10.06.2021 a formou náhodného výberu (aj naša škola). 

Testovanie prebehlo bez problémov a zúčastnili sa ho všetci žiaci 9. ročníka. 

 

                                                 

K bodu 7) 

Starosta obce, Mgr. Krajčír Adrián, prítomným oznámil model našej školy od marca 2022  

a to Spojená škola Sekule, teda spojenie Základnej školy (aj školskou jedálňou a školským 

klubom detí) so  ZUŠ a MŠ. 

Odôvodnenie:  lepšie finančné možnosti ako celého objektu pod jednou strechou, 

                         väčší počet žiakov, teda väčší príjem finančných prostriedkov. 

                          

 

 

K bodu 8) 

Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch. 

 

                                                

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                            . / . 

 

 

 

 



 

 

K bodu 9) 

 

 

UZNESENIE 

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

konaného dňa 29.06.2021 o 18:00 hod.  

 

A) Rada školy schvaľuje: 

1. Program zasadnutia RŠ ( uznesenie č. 9 / 2021 ) 

2. Výročnú správu RŠ ( uznesenie č.10 / 2021 ) 

 

 

B) Rada školy berie na vedomie: 

1. Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ k 22.06.2021 – predbežnú  

( uznesenie č. 11 / 2021 ) 

 

2. Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti v II. polroku školského roka 

2020/2021 ( uznesenie č.12 / 2021 ) 

 

 

 

 

Zasadnutie rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedníčka Rady školy,  

Mgr. Zaicová Jana. 

 

V Sekuliach: 14.07.2021 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala:      p. Holenková Juliana          ................................................ 

 

Zápisnicu overila :   Mgr. Zaicová Jana                  ............................................... 

 

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

 

 

 



 

 


