
 

 

Zápisnica č. 6/2017/2018  zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ 
Belehradská 21, Košice                              
Konanej dňa   06.02.2018  od  17:00 – 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. Príprava podkladov pre grant SLSP 
5. Príprava programu pre MDD 
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 06.02.2018 bol 864,37 € a účtu 10 701,74 €.   
 
K bodu 3.  P. riaditeľka Kašková E. informovala prítomných o problémových prístupových schodoch, 
komunikuje s miestnym úradom s. p. Petrvalským a p. Zajacovou o možnej oprave. Dostali sme ponuku 
od p. Breza z I. stupňa – kontakt od p. uč. Cehuľovej K. – mať k dispozícii nafukovací skákací hrad počas MDD. 
Termín MDD sme dohodli na piatok 01.06.2018. Akadémia školy bude 31.05.2018. Informovala nás o príprave 
výstavby multifunkčného ihriska a rekonštrukcii rozbehovej dráhy pred doskočiskom, ihrisko plánujú postaviť 
na kľúč, spravovať sa má spoločne s bežeckým oválom. Počet chorých detí nepresiahol 20% a na škole neboli 
chrípkové prázdniny. Aktuálne je 686 žiakov, pribudli 3 noví. V budúcom šk. roku bude rozdelená 2E trieda, 
z dôvodu nízkeho počtu detí v triedach 2. ročníka. Počas jarných prázdnin bude vymenená podlahová krytina 
pred telocvičňami a pp aj v školskej jedálni.    
 
K bodu 4.  Na podnet p. Vrábela P. pripravujeme podklady pre získanie / zapojenie sa do otvoreného  
grantu SLSP, pre rok 2017  https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/otvoreny-grantovy-
program 
 
K bodu 5. Dohodli sme sa na príprave programu organizácie MDD - 1.6.2018 - piatok, oslovíme OZ Spolka 
a OZ BerGril – zabezpečí p. Šimko, spolupráca s učiteľským zborom pomôže p. riaditeľka Kašková E., overíme 
dostupnosť Záchranárov – p. Szabó J., Mládež Červeného kríža prisľúbila účasť – p. Szabová Z. , BerGril – overí 
možnosť účasti HaZZ v Košiciach, pripravíme program pre súťaže I. a II. stupňa, podrobnejšie si program 
preberieme 06.03.2018 na  RR. Program bude podobný ako v roku 2017. Dostali sme ponuku od p. Breza z I. 
stupňa – kontakt požiadaný od p. uč. Cehuľovej K. – mať k dispozícii nafukovací skákací hrad. Scenár MDD 



 

 

z minulého roku prikladám k oboznámeniu. Pán. Fedoročko M. informoval o pojekte http://kuzelnafyzika.sk/ 
ako o možnej doplnkovej aktivite pre deti.  
 
 
K bodu 6. Úlohy:  

1. Zamerať knižnicu pre potreby vizualizácie – presunuté - p. Vrábel P. a p. Jakubčáková  T:  
06.03.2018 

2. Overiť možnosť prenájmu notebook-u pre multimediálnu miestnosť  – stretnutie 7.2.2018 – 
informuje nás p. Fedoročko M. - T: 06.03.2018 

3. Overiť možnosť doručenia mantinelov na školu - p.Bodó B., p. Vrábel P.  T:  03/2018 
4. Deň zdravia – 04/2017 - p. Szabová Z. kontaktuje p. uč. Hudáčkovú – spoločne pripravia 

program pre deti s  Mládežou červeného kríža T: 06.03.2018 
5. Prednášku pre deti o Finančnej gramotnosti overí p. Jakubčáková A. T: 06.03.2018 
6.  „Kybernetická šikana“ – prednáška s diskusiou pre 8. a 9. ročník – T: 02/2018 - informuje nás 

p. Vrábel P.. - T: 06.03.2018 
7. Veda v knižnici – Fyzika v praxi pre I. stupeň – overí p. Szaboová Z. T: 02/2018 
8. Priebežná prezentácia webovej stránky RR a príprava informačných mailov, ankiet pre 

rodičov - zabezpečuje p. Vrábel P., p. Szabová Z. a p. Šimko Ján  v spolupráci s RR T: 03/2018 
 

K bodu 7. Uznesenia  
- prítomní jednohlasne schválili organizovanie MDD dňa 01.06.2018 
- stretnutie RR na 6.3.2018 o 17:00 

 
K bodu 8. p. Šimko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 
 
Zapísal:  V Košiciach 06.02.2018 

Šimko Ján 


