
 

Zápisnica čč. 2/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodiččov šškoly pri ZŠŠ Belehradská 21, Koššice 

 

Konanej dňa   02.10.2017  od  17:00 - Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

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

3. Správa o stave financií RR 

4. Kontrola úloh 

5. Diskusia 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Šimko J. 

 

K bodu 2.  p. riaditeľka školy Eva Kašková  informovala prítomných o chýbajúcich učebniciach NJ pre 

4. ročník, operatívne rada rodičov zakúpi 28 ks v cene 10,70 / ks. Učebnice zostávajú v majetku 

školy. Členovia RR boli požiadaný aby  podpísali súhlas o ochrane osobných údajov - GDPR.  Prebehla 

diskusia o výbere poplatku pre  RR -  10 + 5 eur, poprosili sme o súčinnosť triednych učiteľov, 

problémom je, že RR v minulom školskom roku nedokončila úlohu na výber poplatku pre RR formou 

úhrady na účet, učitelia už nechcú vyberať poplatok v triedach, pokúšame sa o kompromisné 

riešenie a v tomto roku ponechanie minuloročného stavu s dôrazom na riešenie úlohy na výber 

poplatku pre RR formou úhrady na účet. Pripravuje sa otvorenie multifunkčného ihriska, zatiaľ len 

pre potreby školy, do budúcnosti sa uvažuje s režimovým prístupom aj pre verejnosť, jedná sa o 

mestský majetok, ktorý bude prenajatý škole, detaily sa pripravujú. Školská kuchyňa finišuje s 

rekonštrukciou prasknutej podlahy. Riaditeľka informovala o nedostatku školských nastaviteľných 

setov lavica a 2 stoličky (set stojí cca 100 eur za lavicu a 2 ks stoličiek). Informovala nás o 

dosluhujúcej IKT a multimediálnych projektoroch na prvom stupni. Pripravuje sa bezbariérový vstup 

do školy z južného schodiska (hlavný vstup).  Zber papiera sa bude organizovať aj v tomto školskom 

roku, klesli ceny za výkup papiera. Na škole začína pôsobenie akadémia Mateja Tótha, slávnostne ju 

otvoril osobne p. Tóth viac na https://zsbelehradska.sk/dobra-vec-sa-podarila-belehradska-zvitazila/ 

 

K bodu 3.  p. Bačová informovala o aktuálnom stave financií – stav pokladne k dátumu 02.10.2018 

bol 303,71 € a účtu 9014,90 €.  

 

K bodu 4.  Predseda p. Vrábel P.  spoločne s RR kontroloval úlohy: 

1. p. Vrábel dohodol spoluprácu s Martinusom –  nákup knižných poukážok formou 10% 

sponzoringu zo strany Martinusu  a RRŠ, poukážky v sume 2000 eur posunieme ako odmeny 

pre žiakov školy  za súťaže v školskom roku. Po uhradení sumy bude zľava dobropisom 

 



 

vrátená na účet RR. Potrebné dať objednávku a uhradiť FA. - zabezpečí p. Vrábel s p. 

Bačovou T: 10/2018 

2. Návratky pre  triedny aktív 1. ročníkov je potrebné opätovne vytlačiť a rozdať v 1. ročníkoch 

-  zabezpečí p. Vrábel s dôverníkmi 1. tried.  T: 10/2018 

3. Odmena za zber papiera - Pizza z TUKE - logo a info na domovskej stránke RR  www.rrb21.org 

- zabezpečí p. Vrábel 

4. Projekty - grantové výzvy - potrebné priebežne sledovať a reagovať na výzvy - príprava 

projektového tímu. 

Granty 2018 

https://www.nadaciaeset.sk/ 

https://www.nadacia-volkswagen.sk/ 

http://www.nadaciapostovejbanky.sk/ziadosti/ 

https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/ 

https://nadaciaspp.egrant.sk/ 

https://www.slsp.sk/sk/nadacia 

https://www.nadaciaorange.sk/sk 

https://www.nadaciajt.sk/ 

https://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme 

https://www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program/ 

http://www.nadaciakia.sk/ 

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/ 

http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/ 

https://nanovylevel.sk/ 

https://mamnato.sk/grant 

5. Požiadavky ŠKD od p. uč. Ľ. Ficzeriovej boli schválené:  

a. Magický večer kúziel a strašidiel v ŠKD. Nákup materiálu na výzdobu  a odmien pre 

deti 2.ročníka. T : október 2018, požadovaná suma: 80,- Eur 

b. Nákup netradičného materiálu na výrobu prác detí ŠKD na tvorivé dielne, vianočnú a 

veľkonočnú výstavu. T: november 2018 požadovaná suma: 100,- Eur 

c. Nákup cien na akciu  Letná olympiáda v ŠKD. T: máj 2019 požadovaná suma: 100,- 

Eur 

6. Zmena štatutára, prístup k bankovému účtu - potrebné vytlačiť zápisnicu č.1/2018-2019 a 

spolu s prezenčnou listinou je potrebná návšteva notára a banky. - zabezpečí p. Šimko - T: 

10/2018 

7. Multifunkčné zariadenie - podľa ponuky K_CORP s.r.o. ktorú zabezpečil p. Fedoročko, viac 

na 

https://drive.google.com/open?id=0B4yrcxxLtLv0cFNEN0NXbS1fMmN3bm9jbW5XdlI5MmR1

Uldn, zrealizovanie dodávky a zaškolenie obsluhy zabezpečí p. Fedoročko v spolupráci s 

K_CORP s.r.o, ročný náklad pre RR je 432 eur, škola si bude hradiť nákup papiera z vlastných 

prevádzkových nákladov. T: 10/2018 

8. Pripraviť a prezentovať usmernenie RR pre učiteľský zbor ohľadom odmien za súťaže, 

dohodli sme sa, že budeme ako odmenu žiakom dávať poukážku od Martinusu a dokúpi sa 

sladkosť z Labaš s.r.o. T: 10/2018 

 

http://www.rrb21.org/
https://nanovylevel.sk/
https://drive.google.com/open?id=0B4yrcxxLtLv0cFNEN0NXbS1fMmN3bm9jbW5XdlI5MmR1Uldn
https://drive.google.com/open?id=0B4yrcxxLtLv0cFNEN0NXbS1fMmN3bm9jbW5XdlI5MmR1Uldn


 

9. Príprava rozpočtu RR - v rámci prípravy je potrebné stanovenie priorít smerovania pomoci 

RR, pripravia sa formuláre pre požiadavku na RR, definujú sa kategórie a účel využitia 

prostriedkov. Porada učiteľského zboru je 11.10.2018 a po 12.10.2018 by sme sa mali 

stretnúť.  

 

K bodu 5. Diskusia – počas diskusie sme sa dohodli na oslovení IT firiem s prosbou o odkúpenie 

vyradenej 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 T: 30.9.2018  

 

K bodu 6.  Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- realizáciu 1ks multifunkčného zariadenia pre potreby školy v sume 432 eur / rok 

- vytvorení rozpočtu RR a stanovenie priorít RR v šk. roku 2018/2019 

- Príprave formulárov pre požiadavky na RR pre učiteľský zbor 

 

 

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

bolo stanovené na utorok 16.10.2018 o 17.00 

 

Zapísal: V Košiciach 03.10.2018  

Šimko Ján 

 

 


