
 

Zápisnica č. 4/2017/2018  zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ 

Belehradská 21, Košice  
Konanej dňa   21.11.2017  od  17:00 – Bowling Aréna Juhoslovanská 2, 04013 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Správa o hospodárení RRŠ – p. Bačová 

3. Organizácia „Mikuláša“ 

4. Oslovenie triednych dôverníkov a získanie mailových kontaktov 

5. Iné 

6. Úlohy 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 

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

 

K bodu 2. p. Bačová nás informovala o hospodárení RRŠ v šk. roku 2017/2018 – stav pokladne bol 

510,93 € a účtu 4 854,17 €.  

 

K bodu 3.  Diskutovali sme o organizácii „Mikuláša“. Navrhli sme termín 6.12.2017 v čase od 8:00 do 

12:30, program ostal ako po minulé roky, prvý stupeň pripravíme odovzdanie mikulášskeho 

prekvapenia v kostýmoch „Mikuláša, Čerta a Anjela“, kostýmy zabezpečí p. Szabová Zuzka. Pre druhý 

stupeň v spolupráci s kabinetom TV zorganizujeme športové dopoludnie, kontakt s p. uč. Dzurusovou 

zabezpečí p. Šimko J. dohodli sme sa, že pripravíme 350 balíčkov pre prvý stupeň (Kinder vajíčko + 

ovocie + mikulášske vrecúško) a 360 balíčkov pre druhý stupeň (Tyčinka Tribit + ovocie), počet 

balíčkov overí p. Šimko J. u p. riaditeľky, nákup sladkostí a zabezpečenie ovocia overí a dohodne p. 

Vrábel P. u fy Labaš, ovocie sa pokúsi zabezpečiť formou sponzorského daru v počte cca 730 ks ( pre 

prípad poškodených kusov) a doručenie do školskej jedálne v termíne 5.12.2017, dohodneme s p 

Chomjakovou V. – vedúcou školskej jedálne, zabezpečí Šimko Ján, balíčky prichystáme 5.12.2017 

a stretneme sa o 18:00 v škole, kde overíme pripravenosť na „Mikuáša“ dostupnosť priestorov 

v škole overí p. Šimko J Pre realizáciu programu potrebujeme zabezpečiť 9 a viac dobrovoľníkov 

z radov rodičov. 

 

K bodu 4. Dohodli sme sa na zaslaní mailu triednym dôverníkom so žiadosťou o získanie mailových 

kontaktov na rodičov z triednych aktívov, následne by sme pomocou  služby MailChimp vygenerovali 

spravodaj a oslovili rodičov s informáciami, čo v daný mesiac chystáme a aké akcie boli zrealizované, 

požiadali by sme ich aj o spoluprácu pri organizovaní udalostí RR. 

 

K bodu 5.  Diskutovali sme o možnosti získania grantu SLSP na realizáciu vylepšenia interiéru 

knižnice 03/2018 – prípravu vizualizácie zabezpečí p. Vrábel P. P. Szabová Z.. informovala o možnosti 

 



 

realizácie prednášky o EU a EU Parlamente p. Smolkovou E. – europoslankyňou pri príležitosti dní EU 

v 05/2018, overíme možnosť zrealizovania pre druhý stupeň. P. Vrábel P. pripravil v spolupráci s p. 

uč. Dubovskou K a p. uč. Mackovou prednášku v spolupráci s StartUp centrom v KE  a p. Lavčákom 

M. prednášku v termíne 13 - 15.12.2017 na tému „kybernetickej šikane a správaní sa v 

kyberpriestore pre 8. a 9. ročník“ v priestoroch školy. Návrh loga RR, hlavičkového papiera a príprava 

grafického dizajnu pre prezentáciu RR na verejnosti pripraví p. Vrábel P. 

 

K bodu 6. Úlohy:  

1. Overiť možnosť zakúpenia sladkostí v počte 350 ks kinder vajíčok, 350 ks mikulášske 

vrecúško vo fy Labaš na „Mikuláša“ – p. Vrábel P. T:  24.11.20147 

2. Overiť možnosť dodania ovocia v počte 730 ks formou sponzorského daru na „Mikuláša“ – 

p. Vrábel P. T:  24.11.20147 

3. Overiť možnosť doručenia tovaru do školskej jedálne s p. Chomjakovou V. a preveriť počty 

detí / balíčkov u p. riaditeľky, kontakt s kabinetom TV a konzultácie ohľadom konania 

športového dopoludnia – p. Šimko J. T:  24.11.20147 

4. Deň zdravia – 04/2017 - p. Szabová Z. skontaktuje p. uč. Hudáčkovú s Mládežou červeného 

kríža  

5. Prednášku pre deti pri príležitosti roka Finančnej gramotnosti overí p. Jakubčáková A. T: 

5.12.2017 

6. Bezpečnosť v „Kyberpriestore“ – prednáška s diskusiou – zabezpečí  p. Vrábel P T: 12/2017 

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

overí p. Vrábel P. T: 01/2018 

8. Veda v knižnici – Fyzika v praxi pre I. stupeň – overí p. Szaboová Z. T: 01/2018 

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

vytvorenie užšej a adresnej spolupráce RR a učiteľského zboru – p. Szabová Z. T:12/2017 

10. Prezentácia webovej stránky RR a príprava grafického dizajmu pre prezentáciu RR na 

verejnosti pripraví a zabezpečí p. Vrábel P., p. Szabová Z a p. Šimko Ján  v spolupráci s RR T: 

12/2017 

 

K bodu 6. Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne termín konania Mikuláša na 6.12.2017 od 8:00 

do 12:30 a stretnutie RR na 5.12.2017 od 18:00 s kontrolou pripravenosti na Mikuláša. 

 

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

 

Zapísal: V Košiciach 21.11.2017  

Šimko Ján 

 


