
 

Zápisnica čč. 10/2017/2018  zo zasadnutia Rady rodiččov šškoly pri ZŠŠ 

Belehradská 21, Koššice  
Konanej dňa   12.06.2018  od  17:00 – Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 04013 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

 

1. Otvorenie a návrh programu 

2. Aktuálna finančná správa RR 

3. Kontrola úloh programu pre MDD 

4. Kontrola a definícia úloh 

5. Iné 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

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

 

K bodu 2. p. Bačová informovala o aktuálnom stave financií – stav pokladne k dátumu 29.05.2018 bol 

66 € a účtu 8 067,70 €.  

 

K bodu 3.  Program MDD - 1.6.2018 – piatok zraz bol o 7:15, program prebehol podľa dohodnutého 

plánu, pochválili nás v školskej jedálni aj v učiteľskom zbore. 

● Bezproblémová spolupráca s učiteľským zborom a kabinetom TV počas súťaží II. stupňa 

● Záchranári z Košickej záchranky  

● Ovocie a sladkosti pre deti zabezpečil p. Peter Vrábel, p. Šimko Ján, p. Szabó ovocie 

zabezpečil formou sponzorského príspevku p. Peter Vrábel.  

● Balóny, šnúrky, hélium a škatuľky pre triedy I. stupňa zabezpečili p. Július Szabó a Šimko Ján. 

● Ozvučenie akcie v spolupráci s Rádiom9 – IRŠ z Jedlíkovej 9 – zabezpečil p. Peter Vrábel.  

● Pitný režim pre deti v spolupráci so ŠJ –  p. Viera Chomjaková prisľúbila malinovku a čaj  

● Pitný režim pre organizátorov, voda, káva - zabezpečil p. Peter Vrábel. 

● Guláš v spolupráci so ŠJ pre organizátorov a učiteľský zbor s p. Vierou Chomjakovou - 

dohodol p. Szabó Július. 

 

K bodu 4.  Úlohy z minulých porád:  

1. Overiť možnosť doručenia mantinelov na školu - p.Bodó B.  T:  presunuté na 09/2018 

2. Prednášku pre deti o Finančnej gramotnosti dohodla p. Jakubčáková A. – spolupráca s p. 

Turčániovou bude pokračovať aj v budúcnosti. 

  

Nové úlohy z aktuálnej porady: 

1. P. Peter Vrábel pripravil v súlade s GDPR informačný leták a návratku pre zaradenie 

kontaktov na rodičov do našich databáz, ktorý rozdali triedny učitelia žiakom a po spätnom 

 



 

vrátení návratiek s informovaným súhlasom - prevzala p. Jakubčákova Alena na spracovanie. 

T: 15.06.2018 

2. Návrh spolupráce s Martinusom – dohodnúť nákup knižných poukážok formou čiastočného 

sponzoringu zo strany Martinusu a RRŠ, poukážky v dohodnutej sume posunúť ako odmeny 

pre žiakov školy  za súťaže, zber papiera – p. Šimko Ján , p. Vrábel Peter  T: 09/2018 

3. Na podnet p. Petra Vrábela  bola vypracovaná vizualizácia pripravujeme oddychovej zóny pre 

zapojenie sa do otvoreného  grantu SLSP, pre rok 2017 

https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/otvoreny-grantovy-program  

Tohto roku žiaľ grant nebol vyhlásený, dohodli sme sa, že v blízkej budúcnosti sa k realizácii projektu 

vrátime formou vlastného projektu vytvorenia oddychovej zóny. T: 15.06.2018 

 

 

K bodu 5. Iné:  

1. Na podnet p. Petra Vrábela opätovne nahlasujeme havarijný stav južného schodiska, 

žiadame o okamžitú nápravu stavu, nakoľko južné schodisko využívajú denne deti, rodičia aj 

učiteľský zbor a hrozí na ňom úraz.  T: ASAP 

2. Potrebujeme overiť možnosť napojenia WIFI routrov v oddychovej zóne.  Pripravujeme 

v spolupráci s p. Marekom Fedoročkom možnosť skrášlenia okolia školy, napr vymaľovaním 

školského plota, radi by sme zapojili rodičov a dobrovoľníkov mesta. . T: 15.06.2018 

3. Odmena za zber papiera  

a. 20x poukážka v sume 20€ - najlepší jednotlivci 

b. 20x poukážka na pizzu 4€ - najlepší jednotlivci 

c. 40x pizza z TU v sume 3€ - triedy 

d. odmena 100€ pre najlepší kolektív 

e. odmena 80€ pre 2. najlepší kolektív 

f. odmena 60€ pre 3. najlepší kolektív 

g. spolu odmeny v sume 840€ 

 

K bodu 6. Uznesenia  

- prítomní jednohlasne schválili organizovanie MDD dňa 01.06.2018 

- stretnutie RR na 09/2018 

- odmena pre deti vo forme zaplatenia pizze v sume 840€ 

- dohodli sme sa na realizácii oddychovej zóny v sume 2500 € 

 

K bodu 7. p. Szabó poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a celoročnú aktivitu. 

 

Zapísal: V Košiciach 12.06.2018 

Šimko Ján 

 

https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/otvoreny-grantovy-program

