
ZÁPISNICA 

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

konaného dňa 30.03.2021 o 18:00 hod. cez aplikáciu ZOOM 

 

Prítomní:  Mgr. Jana Zaicová, Mgr. Lucia Purová, JUDr. Gabriela Blažková,  

Mgr. Janka Červenková, Juliana Holenková, Terézia Vidovičová, 

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

Hostia:   Mgr. Eva Trajlínková– riaditeľka školy 

   Ing. Valéria Motlíková – zástupkyňa riaditeľky školy  

                                    Mgr. Adrián Krajčír – starosta obce 

Termín konania:  30.03.2021 o 18:00 hod. 

Miesto konania:  on-line cez aplikáciu ZOOM: Základná škola, 908 80 Sekule 119 

Neprítomní:  Kristína Mišovičová a Mgr. Filip Ondriska – členovia RŠ ( ospravedlnení ) 

                                    Mgr. Adrián Krajčír – hosť ( ospravedlnený ) 

 

  

P R O G R A M 

 

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

2. Schválenie nového štatútu RŠ 

3. Plán práce a zasadaní RŠ pri ZŠ Sekule  

4. Organizácia vyučovania v zmysle platných zákonov, usmernenia ÚSVVaS SR  

a hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-I9 

5. Zápis žiakov do 1. ročníka 

6. Testovanie žiakov deviateho ročníka T9-2021 

7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

v I. polroku za školský rok 2020/2021 

8. Výsledky hospodárenia ZŠ za kalendárny rok 2020 

9. Schválený  rozpočet ZŠ na kalendárny rok 2021 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Uznesenia a záver 

 

Zápis o priebehu: 

 

 

K bodu 1) 

 

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

Zaicová pristúpila k možnosti on-line zasadnutia RŠ prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorú 

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

pozvánku na on-line zasadnutie, link na prihlásenie sa na zasadnutie: 

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

 na prerokovanie a schválenie, ktorý je prílohou tejto zápisnice: 

 

 Pozvánka_RŠ_30.03.2021 

 Štatút RŠ 

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


 Plán práce a zasadaní RŠ   

 Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2020/2021 

 Výsledky hospodárenia ZŠ za rok 2020 

 Schválený  rozpočet  ZŠ na  kalendárny rok 2021 k 22.03.2021  

 

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

a oboznámila ich s programom zasadnutia. Vyhotovením zápisnice bol poverený 

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) 

Nový štatút RŠ bol rozposlaný emailom všetkým členom RŠ. Pripomienky ku zmene štatútu RŠ 

mal len Mgr. Pavol Ivan, k čl. 6 bodu 7 rokovanie RŠ online a rozhodnutia „per rollam“. 

Pripomienka bola prítomnými členmi Rady školy akceptovaná. 

Upravený štatút rady školy bol schválený prítomnými členmi rady školy: 

za: 9     proti: 0     zdržal sa:0 

 

 

K bodu 3) 

Predsedníčka RŠ predniesla plán práce a zasadaní RŠ pri ZŠ Sekule na rok 2021, ktorý bol zaslaný 

členom RŠ na email. 

Plán práce rady školy pre školský rok 2020/2021 bol schválený prítomnými členmi rady školy:  

za: 9     proti: 0     zdržal sa:0 

 

 

K bodu 4) 

Riaditeľka ZŠ, Mgr. Eva Trajlínková informovala, že vyučovanie prebieha nasledovne. 

Žiaci I. stupňa sa učia prezenčnou formou a žiaci II. stupňa dištančnou formou. 

I. stupeň: 

Prezenčná forma vyučovania: 01.09. – 07.12., 14.12. – 18.12.2020 

Dištančná forma vyučovania: 08.12. – 11.12.2020, 11.01. – 31.01.2021 

II. stupeň: 

Prezenčná forma vyučovania: 01.09. – 25.10.2020 

Dištančná forma vyučovania: od 26.10.2020 – 31.01.2021 

 

Rodičia žiakov 1. stupňa, musia mať platný, najviac 7-dňový negatívny test na Covid-19. Ranný 

ŠK je dočasne zrušený a poobedný ŠK je len pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

Školská jedáleň je v prevádzke.  

Škola objednala kloktacie testy na testovanie žiakov II. stupňa a žiakov 3. a 4. ročníka. Zároveň 

spustila anketu o predbežnom  záujme uvedených testov. 

Čakáme, ako sa vyvinie epidemiologická situácia po Veľkej noci a na usmernenia ÚPSV a R  SR 

a hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-I9. 

Škola má zabezpečený dostatok dezinfekcie pre plné spustenie vyučovacieho procesu. 

 

 

 

 



K bodu 5) 

Riaditeľka ZŠ, Mgr. Eva Trajlínková, informovala, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať 

elektronicky. Na stránke školy je zverejnený oznam s postupom ako vyplniť prihlášku. Po zlepšení 

epidemiologickej situácie  budú rodičia pozvaní na podpísanie prihlášok a úhrady poplatkov za 

nákup objednaných školských pomôcok pre budúcich prvákov. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí 

žiaka do 1. ročníka budú rodičom zasielané v priebehu mesiaca jún 2021. 

Rodičia žiakov, ktorí budú mať odklad povinnej dochádzky, musia doručiť do školy potvrdenie 

z CPPP a P a obvodného lekára.  

 

  

K bodu 6) 

Ing. Valéria Motlíková informovala, že testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky, slovenského 

jazyka a literatúry sa uskutoční dňa 09.06.2021 bez náhradného termínu. 

 

K bodu 7) 

Ing. Valéria Motlíková predniesla správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

v I. polroku školského roka 2020/2021. 

K predloženej správe neboli pripomienky. 

 

Skrátené informácie z tejto správy: 

 Prospech žiakov v prvom polroku: 

161 žiakov prospelo s vyznamenaním,  

  75 žiakov prospelo veľmi dobre, 

110 žiakov prospelo. 

 Správanie: 

Pokarhanie riaditeľom školy za neospravedlnené hodiny – 3žiaci (z ročníkov: 5., 6., 7.), 

znížená známka zo správania 2. stupňa – 1žiak (v 3. ročníku) 

 

 Dochádzka: 

Spolu 8627 vymeškaných hodín. Počas prezenčnej formy vyučovania celkovo 7811 

vymeškaných hodín a z toho 101 hodín neospravedlnených. 

 

 Začlenení žiaci:  

I. stupeň: 1 žiak, 

II. stupeň: 9 žiakov 

 

 Posunutá klasifikácia z dôvodu malého počtu známok: 

1. ročník – 1 žiak 

5. ročník – 3 žiaci 

7. ročník – 1 žiačka 

8. ročník – 1 žiak 

 

 

 Na pedagogickej rade 11.01.2021 bola schválená zmena v hodnotení žiakov na základe MŠVV 

a Š SR zo 04.01.2021:  



1. ročník – slovné hodnotenie,  

2. 2. – 4. ročník klasifikácia okrem predmetov: INF, ETV, NBV, PVC, HUV, VYV, TSV, 

3. 5. – 9. ročník – klasifikácia okrem predmetov: INF, ETV, NBV, REG, THD, HUV, VYV, 

TSV 

 

 

K bodu 8) 

Pani Juliana Holenková vypracovala správu o hospodárení ZŠ za rok 2020, ktorá bola zaslaná 

všetkým členom RŠ na email. 

K predloženej správe neboli pripomienky. 

 

 

K bodu 9) 

Pani Juliana Holenková vypracovala správu o predbežnom hospodárení ZŠ k 22.03.2021, ktorá 

bola zaslaná všetkým členom RŠ na email. 

K predloženej správe neboli pripomienky. 

 

 

K bodu 10) 

V rôznom pani riaditeľka ZŠ, Mgr. Eva Trajlínková,  informovala o prebiehajúcich  

aktivitách a o vybavení školy: 

-v triedach sú pri umývadlách nainštalované dávkovače antibakteriálnych mydiel a podávače  

  papierových utierok, 

-zakúpené dezinfekčné stojany a ionizátory,  

-výmena zadných vchodových dverí, dverí do telocvične a dverí do priestorov átria,  

-zakúpenie ďalších dvoch interaktívnych tabúľ, 

- zrealizované maľovanie tried a chodieb, 

-vytvárajú sa  nové priestory pomocou plastových profilov na prvom poschodí I. stupňa -     

 dve nové oddelenia ŠK (pôvodné oddelenia ŠK sa musia využívať ako triedy pre žiakov II.  

 stupňa), 

-z obce Moravský Sv. Ján škola získala dotáciu v hodnote 3.000,00 € na výmenu žalúzií    

  v štyroch triedach II. stupňa a opravu žalúzií v učebni biológie, 

-momentálne prebieha oprava havarijného stavu súčasnej elektroinštalácie v sume  

  40.000,00 €, čo pokrylo výmenu starých svietidiel v triedach, učebniach a na chodbách 

  za úsporné LED osvetlenie, 

-rozpočet školy na originálnych kompetenciách bol znížený z dôvodu krátenia daní v roku 

 2020 a aj v roku 2021, 

-nižší príjem má škola aj z vlastných príjmov – školné, réžia a nájom z telocvične,  

-v apríl, máj 2021 bude prebiehať on-line stretnutie ZRPŠ, 

-veľkonočné prázdniny od 01.04.2021 do 06.04.2021. 

 

 

K bodu 11) 

Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch. 

 

 

 

 

 

K bodu 12) 

 



 

 

UZNESENIE 

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

konaného dňa 30.03.2021 o 18:00 hod. on-line cez aplikáciu ZOOM 

 

A) Rada školy schvaľuje 

1. Program zasadnutia Rady školy( uznesenie č.3/ 2021 ) 

2. Štatút Rady školy ( uznesenie č. 4/ 2021 ) 

3. Plán práce a zasadnutí RŠ na rok 2020/2021 ( uznesenie č.5/ 2021 ) 

 

B) Rada školy berie na vedomie 

1. Správu o hospodárení ZŠ za rok 2020 ( uznesenie č. 6/ 2021 ) 

2. Správu o hospodárení ZŠ k 22.03.2021 – predbežnú ( uznesenie č. 7/ 2021 ) 

3. Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v I. polroku školského 

roka 2020/2021( uznesenie č. 8/2021 ) 

 

 

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

Mgr. Jana Zaicová.  

 

 

V Sekuliach: 30.03.2021 

 

 

 

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

 

Zápisnicu overila:   p. Juliana Holenková  ................................................ 

 

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


