
 

 

Zápisnica č. 5/2017/2018  zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ 

Belehradská 21, Košice                              

Konanej dňa   16.01.2018  od  17:30 – Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 04013 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie a návrh programu  

2. Aktuálna finančná správa RR  

3. Informácie p. riaditeľky 

4. Zhodnotenie organizácie Mikuláša 

5. Iné  

6. Kontrola a definícia úloh  

7. Uznesenia  

8. Záver 

 

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

 

K bodu 2. p. Bačová nás informovala o aktuálnom stave financií v šk. roku 2017/2018 – stav pokladne 

k dátumu 16.01.2018 bol 98,97 € a účtu 10145,64 €.  Poplatok pre ZRPŠ a Fond opráv  ešte 

neodovzdali 5.A trieda a 9.C trieda, poprosili sme p. riaditeľku aby oslovila triednych učiteľov. 

 

K bodu 3.  P. riaditeľka Kašková E. informovala prítomných o školskom časopise Trdielko,  o prijatí 

piatich asistentov učiteľa, k dispozícii je aj školský psychológ, stále sa hľadá špeciálny pedagóg s min 5 

rokov praxe, opätovne požiadala o príspevok na karneval pre žiakov 1. stupňa v sume 1€ / žiak, 

požiadala o zmenu pri nákupe 5 ks cd prehrávačov  pre 1. stupeň, učitelia požadujú nový notebook 

pre multimediálnu miestnosť. Po diskusii sa ponúkol p. Fedoročko M. s nájdením riešenia formou 

prenájmu, bližšie informácie na nasledujúcej  RR. Informovala nás aj o rodine v zložitej sociálnej 

situácii, dohodli sme sa, že ju nasmerujeme prostredníctvom školského psychológa na organizácie 

pomáhajúce ľuďom (ludialudom.sk, dobrzanjel.sk ...). 

 

K bodu 4.  Diskutovali sme o organizácii „Mikuláša“ dňa  6.12.2017, program ostal ako po minulé 

roky, prvý stupeň dostal mikulášske prekvapenia v kostýmoch „Mikuláša, Čerta a Anjela“, druhý 

stupeň v spolupráci s kabinetom TV absolvoval športové dopoludnie, pripravili sme 350 balíčkov pre 

prvý stupeň (Kinder vajíčko + ovocie + mikulášske vrecúško) a 360 balíčkov pre druhý stupeň (Tyčinka 

Tribit + ovocie), nákup sladkostí a zabezpečenie ovocia formou sponzoringu zabezpečil p. Vrábel P. 

Akcia prebehla bez problémov, do budúcna nesmieme zabudnúť na pitný režim pre dobrovoľníkov, 

prípadne dohodnúť občerstvenie a obed v školskej jedálni s vedúcou ŠJ p. Chomjakovou V. Deťom sa 

akcia páčila, niektorí rodičia však poukázali na nedostatočné množstvo sladkostí. Dohodli sme sa, že 

v budúcnosti od komunikujeme formou ankety množstvo aj zloženie balíčka a v prípade potreby 

zrealizujeme samostatnú zbierku na mikulášsky balíček ( 3 – 5 € ) 



 

 

 

K bodu 5. Dohodli sme sa na zaslaní informačného mailu rodičom so žiadosťou o získanie 2% pre OZ 

Rada Rodičov, list pre rodičov a tlačivo pripraví p. Bačová a následne sa umiestnia aj na stránke 

www.rrb21.org . Diskutovali sme o možnosti získania grantu SLSP na realizáciu vylepšenia interiéru  

knižnice 03/2018 – prípravu vizualizácie zabezpečí p. Vrábel P.  P. Vrábel P. pripravil v spolupráci s p. 

uč. Dubovskou K a p. uč. Mackovou prednášku na tému „kybernetická šikana pre 8. a 9. ročník“ 

v priestoroch školy 02/2018. Návrh loga ZŠ , hlavičkového papiera a príprava grafického dizajnu pre 

prezentáciu na verejnosti pripravil p. Vrábel P, zasielam v prílohe. Nová stránka školy 

www.zsbelehradska.sk a pripomíname www.rrb21.org. Poprosím rodičov o doplnenie mailovej 

adresy info@rrb21.org do dôveryhodných kontaktov, aby správy nekončili v SPAM-e. Diskutovali 

sme  o potrebe zmeny pri pravádzke školy, hlavne o spôsobe maľovanie prvých a piatych ročníkov. P. 

Bodó prezentoval možnosť prenájmu floorballových mantinelov pre školu z ATU klubu, dohodli sa s p. 

Vrábelom na premiestnení z jedlíkovej na Belehradskú 

 

K bodu 6. Úlohy:  

1. Zamerať knižnicu pre potreby vizualizácie – p. Vrábel P. a p. Jakubčáková  T:  06.02.2018 

2. Overiť možnosť prenájmu notebook-u pre multimediálnu miestnosť  – p. Fedoročko M.  

T: 06 02.11.2018 

3. Overiť možnosť doručenia mantinelov na školu - p.Bodó B., p. Vrábel P.  T:  02/2018 

Deň zdravia – 04/2017 - p. Szabová Z. kontaktuje p. uč. Hudáčkovú – spoločne pripravia 

program pre deti s  Mládežou červeného kríža T: 06 02.11.2018 

4. Prednášku pre deti o Finančnej gramotnosti overí p. Jakubčáková A. T: 06.02.2018 

5.  „Kybernetická šikana“ – prednáška s diskusiou pre 8. a 9. ročník – zabezpečí  p. Vrábel P. 

 T: 02/2018 

6. Veda v knižnici – Fyzika v praxi pre I. stupeň – overí p. Szaboová Z. T: 02/2018 

7. Prezentácia webovej stránky RR a príprava informačného mailu a ankiet pre rodičov -

zabezpečí p. Vrábel P., p. Szabová Z a p. Šimko Ján  v spolupráci s RR T: 02/2018 

8. Odoslať mail rodičom s informáciou o pridaní mailového kontaktu info@rrb21.org do 

dôveryhodných kontaktov - zabezpečí p. Vrábel P. a p. Šimko Ján  v spolupráci s RR T: 

02/2018 

 

K bodu 7. Uznesenia  

- prítomní jednohlasne schválili  príspevok na karneval v sume 340€ 

- stretnutie RR na 6.2.2018 o 17:00 

 

K bodu 8. p. Šimko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

Zapísal:  V Košiciach 21.01.20178 

Šimko Ján 


