
ZÁPISNICA 

 

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

konaného dňa 07. 03. 2022 o 17:00 hod v zborovni ZŠ 

 

Prítomní:             Mgr. Jana Zaicová, Mgr. Lucia Purová, Mgr. Milan Čaniga, Mgr. Pavol   

                             Ivan, Marek Emrich, Kristína Mišovičová, JUDr. Gabriela Blaţková, 

                             Mgr. Janka Červenková (cez aplikáciu ZOOM) 

Hostia:                 Mgr. Eva Trajlínková – riaditeľka školy 

                            Ing. Valéria Motlíková – zástupkyňa riaditeľky školy 

                            Adrián Krajčír – starosta obce Sekule  

Neprítomní:        Terézia Vidovičová, Juliana Holenková, Mgr. Filip Ondriska 

Termín konania:   07. 03. 2022 o 17:00 hod. 

Miesto konania:    Základná škola, 908 80 Sekule 119, zborovňa  

 

PROGRAM 

1. Otvorenie – prezentácia, určenie zapisovateľa a  overovateľa zápisnice,  schválenie 

programu zasadnutia RŠ 

2. Vyjadrenie RŠ k vyradeniu, zaradeniu ZŠ Sekule zo siete  škôl  a školských  zariadení   

3. Organizácia vyučovania  v zmysle platných zákonov, usmernenia USVV a S SR a 

hlavného hygienika  SR v súvislosti s ochorením COVID-I9 

4. Zápis ţiakov do 1. ročníka 

5. Testovanie ţiakov 9. ročníka T9- 2022 

6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  v 1. 

polroku   za školský rok 2021/2022 

7. Výsledky hospodárenia ZŠ za kalendárny  rok 2021 

8. Rozpočet ZŠ na  kalendárny rok 2022 ( predbeţný ) 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Uznesenia a záver 

 



 

Zápis o priebehu: 

 

K bodu 1) 

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

a oboznámila ich s programom zasadnutia. Vyhotovením zápisnice bola poverená Mgr. Lucia 

Purová. Overovateľom zápisnice bol ustanovený Mgr. Pavol Ivan.  

 

Program RŠ bol schválený prítomnými členmi rady školy: 

za: 8                                                   proti: 0                                               zdrţal sa: 0 

 

K bodu 2) 

Pán starosta obce Sekule, Adrián Krajčír, predniesol návrh o vyradení ZŠ Sekule zo siete 

školských zariadení (z ekonomického hľadiska) a vytvorení jedného subjektu Spojená škola, 

č. 119, Sekule (zlúčenie ZŠ Sekule, MŠ Sekule, ZUŠ Sekule, ŠKD, školská jedáleň). Spojená 

škola, č. 119, Sekule by mala vzniknúť  ku dňu 01. 09. 2023. 

Vyradenie  a zaradenie ZŠ bolo schválené členmi rady školy: 

za: 8                                                   proti: 0                                              zdrţal sa: 0 

 

K bodu 3) 

Mgr. Eva Trajlínková, riaditeľka školy, informovala prítomných členov RŠ o vzdelávaní 

ţiakov počas Covidu: Ţiakov treba doma testovať AG testami 2-krát do týţdňa, výsledok 

testu  posielať triednej učiteľke cez aplikáciu Edu-page. Ak sa v triede vyskytne pozitívny 

ţiak, je nutné,  aby ţiaci v triede 10 dní pouţívali počas výchovno – vzdelávacieho procesu 

rúško alebo respirátor. K dňu 07. 03. 2022 – 3 ţiaci pozitívni na Covid, 2 ţiaci v karanténe a 1 

zamestnanec školy pozitívny na Covid. V škole boli triedy v školskom roku 2020/2021,27- 

krát v karanténe. Najviac trieda 6. B (3-krát ). 

 

K bodu 4) 

Riaditeľka školy, Mgr. Eva Trajlínková, informovala prítomných členov RŠ o zápise detí do 

1.ročníka. Zápis detí sa uskutoční dňa 21. 4. 2022 v poobedňajších hodinách, podľa 

epidemiologickej situácie. Na zápis príde z MŠ Moravský Sv. Ján  26 detí a z MŠ Sekule 20 

detí. 

 

 

K bodu 5) 

Dňa 06. 04. 2022 sa v ZŠ Sekule uskutoční testovanie ţiakov 9. ročníka. Ţiaci budú testovaní 

v 3 skupinách. Ostatní ţiaci 2. stupňa budú mať v tento deň riaditeľské voľno ( informovala 

Ing. Valéria Motlíková ). 



 

K bodu 6) 

Zástupkyňa školy, Ing. Valéria Motlíková, podala informácie ohľadom výchovno-

vzdelávacieho procesu za 1. polrok školského roku 2021/2022: 

V 1. polroku šk. roka 2021/2022 bolo na škole 363 ţiakov (z toho 7 študuje v zahraničí). 

S vyznamenaním prospelo 167 ţiakov, prospelo veľmi dobre 88, prospelo 99 a neprospeli 2 

ţiaci. 

Ospravedlnených vymeškaných hodín bolo spolu 18662 (na ţiaka 50,94). 

V 1. – 4. ročníku sa podľa IVVP vzdelávali traja ţiaci a v 5. – 9. ročníku deväť  ţiakov. 

Všetcisú integrovaní v riadnych triedach. 

Podľa epidemiologickej situácie mali jednotlivé triedy dištančné vzdelávanie (spolu 17-krát ).  

Za nevhodné správanie bolo udelené výchovné opatrenie – napomenutie triedneho učiteľa: 

dvaja ţiaci 5. ročníka a jeden ţiak 8. ročníka. 

Počas 1. polroka sme  prijali do našej školy šiestich   ţiakov  a odišlo na iné ZŠ päť  ţiakov. 

 

 

K bodu 7) 

Pani ekonómka, Juliana Holenková, pripravila informácie ohľadom financií: 

Prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu – rozpis rozpočtu na rok 2021 (k 31. 12. 2021).   

 

 

K bodu 8) 

Pani ekonómka, Juliana Holenková, pripravila informácie ohľadom financií: 

Prenesené kompetencie štátneho rozpočtu – rozpis rozpočtu na rok 2022 (k 23. 2. 2022). 

 

 

 

K bodu 9) 

 Riaditeľka ZŠ Sekule, Mgr. Eva Trajlínková, informovala prítomných o oprave schodiska 

pred hlavným vchodom do budovy školy a vybudovaní bezbariérovej rampy. 

Starosta obce Sekule, Mgr. Adrián Krajčír, informoval o úprave okolia multifunkčného 

ihriska, vybudovaní parkoviska pre zamestnancov školy, úprave protipoţiarnej jamy, úprave 

ihriska (prepojenie obcí Sekule a Moravský Svätý Ján). 

 

K bodu 10) 

Diskusia prebiehala priebeţne. 

 

 

 

K bodu 11) 



 

UZNESENIE 

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

konaného dňa 07. 03. 2022 o 17:00 hod , v ZŠ Sekule 

 

 

 

A) Rada školy schvaľuje 

1. Program zasadnutia RŠ ( uznesenie č.15 / 2022 ) 

2. Vyradenie ZŠ  Sekule 119   a jej súčastí – školský klub a školská jedáleň  zo siete  

škôl  a  školských zariadení z dôvodu  vytvorenia nového subjektu                                      

( uznesenie č. 16 / 2022 ) 

3. Zaradenie základnej školy, školského klubu  a školskej jedálne  do  siete  škôl  

a školských  zariadení  z dôvodu  vytvorenia nového subjektu                                            

( uznesenie č. 17 / 2022 ) 

 

 

 

B) Rada školy berie na vedomie 

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

polrok školského roka 2021/2022 ( uznesenie č. 18/ 2022 ) 

2. Výsledky hospodárenia ZŠ za kalendárny  rok 2021 (uznesenie č. 19 / 2022 ) 

3. Rozpočet ZŠ na  kalendárny rok 2022 ( uznesenie č. 20 / 2022 ) 

 

 

Zasadnutie rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedkyňa RŠ, Mgr. Jana 

Zaicová. 

 

V Sekuliach: 07. 03. 2022 

 

 

Zápisnicu napísala:                    Mgr. Lucia Purová         ....................................................... 

 

Zápisnicu overil:                       Mgr. Pavol Ivan              ....................................................... 

 

Predseda RŠ:               Mgr. Jana Zaicová           ........................................................   



 

 


