
 

 

Zápisnica č. 1/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   20.9.2018  od  16:30 od – Multimediálna miestnosť, ZŠ Belehradská 21, 04013 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh členov výkonného výboru Rady rodičov 

3. Informácie p. riaditeľky Kaškovej E. o dianí na ZŠ Belehradská 21 

4. Príspevok RRŠ v šk. roku 2018/2019 

5. Voľba členov výkonného výboru Rady rodičov 

6. Diskusia členov RR 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Šimko J., poďakoval členom RR za prácu v minulom 

roku, p. Szabóovi Júliusovi za dlhoročnú prácu predsedu (na poste pracoval viac ako 15 rokov, ostáva 

členom RR), informoval prítomných o ukončení práce výkonného výboru RR a potrebe voľby nového 

výkonného výboru Rady rodičov 

 

K bodu 2.  Návrh členov výkonného výboru RR (VvRR)  

- p. Šimko J. navrhol na pozície VvRR: 

1. predseda - štatutár - Peter Vrábel - prijal kandidatúru 

2. podpredseda - Alena Jakubčáková - prijala kandidatúru 

3. podpredseda – Jana Vlková - prijala kandidatúru 

4. hospodár - Bačová Marcela - prijala kandidatúru 

5. predseda revíznej komisie - Szabová Zuzka - prijala kandidatúru 

6. tajomník – Fedoročko Marek - neprijal kandidatúru 

- p. Vrábel P. navrhol na pozície VvRR: 

1. predseda - štatutár – Vlková Jana - prijal kandidatúru 

2. podpredseda - Alena Jakubčáková - prijala kandidatúru 

3. podpredseda – Marek Fedoročko- prijala kandidatúru 

4. hospodár - Bačová Marcela - prijala kandidatúru 

5. predseda revíznej komisie - Szabová Zuzka - prijala kandidatúru 

6. tajomník – Šimko Ján - prijal kandidatúru 

- p. Vlková J. navrhla na pozície VvRR: 

1. predseda - štatutár – Fedoročko Marek - neprijal kandidatúru 

2. podpredseda - Alena Jakubčáková - prijala kandidatúru 

3. podpredseda – Vrábel Peter - prijal kandidatúru 



 

 

4. hospodár - Bačová Marcela - prijala kandidatúru 

5. predseda revíznej komisie - Szabová Zuzka - prijala kandidatúru 

6. tajomník – Šimko Ján - prijal kandidatúru 

 

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

2018/2019,  počet žiakov je 691 detí, počet tried v škole je 30 , v školskom klube detí pribodlo 9. 

oddelenie. Počas školského roka prebieha rok čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, p. 

riaditeľka vyzvala RR k spolupráci pri týchto programoch. Informovala o vzniku inkluzívneho tímu so 

špeciálnym psychológom, špeciálnym pedagógom a 4 asistentmi. Školská jedáleň je mimo prevádzky 

z dôvodu technických problémov v kuchyni – prasknutá podlaha a následná rekonštrukcia priestorov 

kuchyne, ktorú zabezpečujú v súčinnosti so strediskom služieb zriaďovateľa – mestom Košice, viac na 

https://zsbelehradska.sk/oznam-skolskej-jedalne/, ŠJ bude k dispozícii od 11/2018. Prebehla 

rekonštrukcia havarijného stavu južného schodiska na škole, upozornili sme na skutočnosť, že nebol 

zriadený bezbariérový vstup z južnej strany školy. Pani riaditeľka nás informovala o potrebe 

modernizácie IKT, zakúpení školských lavicových setov s nastaviteľnou výškou, príprava maľovania 

priestorov školy, prebieha nákup a výmena školských tabúľ v triedach, je potrebné vymeniť 

podlahové krytiny, pripravujú sa komunálne voľby 9. a 10.10.2018 bude v priestoroch školy 18. 

volebných okrskov. Do prvého ročníka nastúpilo 89. detí sú rozdelené do 4 tried. Zber papiera sa 

bude organizovať aj v tomto školskom roku. Na škole začne pôsobiť akadémia Mateja Tótha pre 

prvákov, viac na https://zsbelehradska.sk/tak-sa-to-podarilo/  

 

K bodu 4.  p. Vrábel predniesol návrh na príspevok RRŠ v šk. roku 2018/2019 v rovnakých čiastkach 

ako v minulom šk. roku  : 

- Príspevok RRŠ - 10 EUR 

- Príspevok do fondu opráv - údržba a opravy v škole - 5 EUR  

(v prípade viacerých súrodencov platí iba jeden) 

Termín splatnosti príspevkov do 30.11.2018 

 

Poprosili sme p. riaditeľku aby nám uč. Zbor pomohol s vyzbieraním poplatkov prostredníctvom 

triednych aktívov cez triedneho učiteľa. 

 

p. Bačová prichystala správu o hospodárení RRŠ v šk. roku 2017/2018, zverejnená je na stránke RR 

www.rrb21.org – v časti dokumenty - http://www.rrb21.org/dokumenty  

poprosili sme rodičov o aktivitu a pomoc pri činnostiach RR, vyzvali sme predsedov triednych aktívov 

1. ročníkov, k spolupráci s VvRr v šk. roku. 

 

 

 

 

 

 

https://zsbelehradska.sk/oznam-skolskej-jedalne/
https://zsbelehradska.sk/tak-sa-to-podarilo/


 

 

K bodu 5. Voľba členov výkonného výboru Rady rodičov, prítomných bolo 15 členov RR, hlasovaním 

bol pre školský rok 2018/2019 zvolený VvRr v tomto zložení:  

Predseda - štatutár - Peter Vrábel 

 

 – 14 za 0 proti 1 zdržal sa 

Podpredseda : Alena Jakubčáková, Jana Vlková 14 za 0 proti 1 zdržal sa 

Hospodár : Marcela Bačová 14 za 0 proti 1 zdržal sa 

Predseda revíznej komisie - Szabová Zuzka 15 za 0 proti 0 zdržal sa 

Tajomník – Šimko Ján 14 za 0 proti 1 zdržal sa 

     

Členovia RR : Pčolová Štefánia, Droppová Marcela,  Marek Fedoročko, Jana Vlková, Petronela 

Blandónová, , Monika Demjanovičová, Ján Cáfal, Jana Hološová, Maja Miklošová Branislav Bodó, 

Milena Závacká, Renáta Boldocká, Katarína Maťašovská, Kvetoslava Lévaiová,  Slávka Mičeková. 

 

K bodu 6. Diskusia – počas diskusie sme sa dohodli na oslovení IT firiem s prosbou o odkúpenie 

vyraďovanej IKT prípadne použitého nábytku pre potreby ZŠ, dohodli sme sa na zakúpení poukážok 

pre odmeny žiakov v spoločnosti Martinus v sume 2000 eur s 10% zľavou, zľava bude vrátená na účet 

formou dobropisu, pani Štefánia Pčolová informovala o grante ČSOB, pošle podklady pre spracovanie 

projektu, T: 30.9.2018  

 

 

K bodu 7.  Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- príspevok RRŠ na šk. rok 2018/2019 na príspevok RR  10 EUR  

- príspevok na údržbu a opravy RR v škole 5 EUR (v prípade viacerých súrodencov platí iba 

jeden) 

- členov výboru VvRr 

- termín pravidelných pracovných stretnutí RR na prvý utorok v mesiaci 

* záväzne sa na každom pracovnom stretnutí potvrdí nasledujúci termín pracovného 

stretnutia 

 

K bodu 7. p. Šimko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady rodičov 

bolo stanovené na utorok 2.10.2018 o 17.00, 

 

Zapísal:  V Košiciach 22.09.2018  

Šimko Ján 

 


