
Zápisnica č. 2/2017/2018  zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ 

Belehradská 21, Košice                              

Konanej dňa   2.10.2017  od  17:00 

  

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Stav hospodárenia  RRŠ – p. Bačová 

3. Informácie riaditeľky  ZŠ 

4. Plán práce RR 

5. Úlohy 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie RRŠ otvoril p. Šimko J. 

 

K bodu 2. p. Bačová informovala o aktuálnom stave hospodárenia RRŠ v šk. roku 2017/2018 – stav 

pokladne a účtu ostal bez zmeny.  

 

K bodu 3. p. riaditeľka školy Eva Kašková  informovala prítomných o počte žiakov v šk. roku 

2017/2018,  počet žiakov je 693 detí, počet tried v škole je 30 , v školskom klube detí je 255 detí 

a otvorilo sa 8. oddelenie. Počas školského roka prebieha rok čitateľskej, finančnej a prírodovednej 

gramotnosti. Personálne problémy v učiteľskom zbore z dôvodu úrazov niektorých učiteľov. Deň 

výživy 9.10.2017. 4.10.2017 v škole budú sokoliari z Čiech, pripravia si ukážky pre I. a II. stupeň. 9. 

ročník – návšteva Duklianského pamätníka – 5.10.2017 s p. uč. Blanárovou. Pomoc pri tvorbe 

webových stránok školy ponúkol p. Vrábel, spojí sa s p. uč. Dubovskou a p. uč.  Mackovou. Október – 

mesiac úcty k starším. Začína sa zber papiera ceny za  umiestnenie tried a jednotlivcov sa počas 

školského roka upresnia.  04/2018 plánovaný deň zdravia, športu a psychickej odolnosti. P. uč 

Hudáčková má záujem o pomoc pri príprave detí na súťaž Červeného kríža v spolupráci s Mládežou 

červeného kríža. P. riaditeľka vyzvala RR k spolupráci pri týchto programoch.  

 

K bodu 4. Dohodli sme sa na organizácii Mikuláša, MDD a pomoci pri organizovaní školskej akadémie, 

termín akcií si priebežne upresníme. Pomôžeme pri organizovaní roku čitateľskej, finančnej 

a prírodovednej gramotnosti. 

 

K bodu 5. Úlohy:  

1. Deň zdravia – 04/2018 - p. Szaboová Z. skontaktuje p. uč. Hudáčkovú s Mládežou červeného 

kríža  

2. Prednášku pre deti pri príležitosti roka Finančnej gramotnosti zabezpečí p. Jakubčáková A. 

3. Bezpečnosť v „Kyberpriestore“ – prednáška s diskusiou – dostupnosť overí p. Vrábel P 

4. „Robotika“ – ukážky práce s interaktívnymi robotmi – prednáška s diskusiou – dostupnosť 

overí p. Vrábel P. 



5. Veda v knižnici – Fyzika v praxi pre I. stupeň – overí p. Szaboová Z. 

6. Zabezpečiť zoznam „odborných garantov“ zo strany školy – učiteľského zboru, pre vytvorenie 

užšej a adresnej spolupráce RR a učiteľského zboru. 

7. Vytvorenie webovej stránky RR a nájdenie vhodnej platformy spolupráce pre komunikáciu RR 

– navrhovaný formát je rrb21.org a využitie bezplatnej verzie Google apps pre OZ 

prostredníctvom programu TechSoup, zabezpečí p. Vrábel P. a p. Šimko Ján  

 

K bodu 6. Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne termín stretnutia RR na 6.11.2017 o 17:00 

 

K bodu 7. p. Šimko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

Zapísal:  V Košiciach 10.10.2017  

Šimko Ján 


