
 

Zápisnica čč. 3/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodiččov šškoly pri ZŠŠ Belehradská 21, Koššice 

 

Konanej dňa   05.11.2018  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 o Mikulášskom programe 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Vrábel P. 

 

K bodu 2.  p. riaditeľka školy Kašková E.  informovala prítomných o dokončovacích prácach 

rekonštrukcie v školskej jedálni, predpokladaný termín spustenia prevádzky je 12.11.2018, schodisko na 

južnej strane školy ešte oficiálne nie je odovzdané, čaká sa na dodanie madiel podľa projektu, 

učiteľské pracovné maily - škola postupne migruje a vytvára pracovné maily učiteľom, po dokončení 

úlohy očakávame efektívnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s učiteľským zborom aj pre potreby spolupráce 

s RRB21, v decembri  T: 10.12.2018 prebehne priebežné vyhodnotenie zberu papiera, žiaci 

najúspešnejších tried získajú voľný školský deň určený pre výlet alebo kultúrnu akciu podľa vlastného 

výberu s triednym učiteľom, zvažuje sa prenájom šatňových skriniek pre deti s p. zástupcom 

Semaničom komunikujeme o možnostiach, predstava je, aby každé dieťa malo vlastnú skrinku na veci, 

došlo k personálnej zmene v 2.C triede, boli sme požiadaný o pomoc pri zabezpečení stoličiek pre 

multimediálnu miestnosť v počte 60ks.  

 

K bodu 3.  p. Bačová M. informovala o aktuálnom stave financií – stav pokladne k dátumu 05.11.2018 

bol 0 € a účtu 7 211 €. Spoločne s predsedom p. Vrábelom P. dohodli návštevu SLSP za účelom zmeny 

štatutára  OZ RRB21. 

 

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

1. Požiadavky  na zakúpenie chýbajúcich učebníc NJ pre 4. ročník bola schválená a nákup 

zrealizovaný v počte 28 ks v cene 10,70 / ks v sume  313,60€ - dokončené  

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

https://drive.google.com/open?id=0B4yrcxxLtLv0cFNEN0NXbS1fMmN3bm9jbW5XdlI5MmR1Uld

n, zrealizovaná dodávka a zaškolenie obsluhy, podpísaná zmluva o servise T: 10/2018 - 

dokončené 

 



 

3. Zmena štatutára, prístup k bankovému účtu - vytlačená zápisnica č.1/2018-2019, odovzdaná p. 

Bačovej M. spolu s prezenčnou listinou a p. Vrábeľom P. je potrebná návšteva notára a banky  - 

T: 11/2018 - prebieha 

4. Prezentovali sme  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., dohodli sme sa na používani požiadaviek formou formulára 

https://docs.google.com/forms/d/11dtE54BvS_elvHLuAkjq8QQQRlV8Pku4A4GawASbANk/edit , 

prvé požiadavky už boli zadané Fedoročko M., Vrábel P., Šimko J. - T: 10/2018 - dokončené 

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

zabezpečí p. Vrábel P. s dôverníkmi 1. tried. - ZRPŠ 22.11.2018 T: 11/2018 - prebieha 

6. V spolupráci s p. uč Dubovskou K. sa plánuje audit IKT infraštruktúry a pomoc pri obnove siete 

IKT v multimediálnych triedach v  škole - projekt IT akadémia  T: 12/2018 - prebieha 

7. Príprava revitalizácie Átria školy, dohodli sme sa, že požiadame o vypracovanie projektu - 

dohodli sme sa predbežne na rozpočte pre projekt v sume 500 €  na jeho základe zvážime 

možnosti revitalizácie Átria školy - Vrábel P.  - 12/2018  - prebieha 

8. Boli prijaté 3 požiadavky na RR pre pripravované akcie -  

a. p. uč. Hamplová O. - ocenenie za nástenku s tematikou boja proti drogám - cieľ je 

vytvoriť zaujímavú nástenku s protidrogovou tématikou žiakmi  4.-8. ročníka - suma 40 

€ - T: november, ale ceny odovzdávajú v decembri   - prebieha 

b. p. uč. Susányiová M. - Hviezdoslavov Kubín - 2.stupeň - 6 cien pre žiakov 5.-6. roč., 6 

cien pre žiakov 7.-9. roč. Mohli by to byť knihy, darčekové poukážky a rôzne školské 

potreby. Za prvé 3 miesta v štyroch kategóriách. - suma 200 € - T: február - marec 2019 - 

prebieha 

c. p. uč. Križanová I. - Olympiáda SJL - 8. a 9. ročník - Súťaž pozostáva z troch častí - 

vedomosti z gramatiky, literatúry, slohu, čítanie s porozumením, rečnícky prejav. - suma 

50 € - T: 5.11.2018 - p.u. Križanová I. prevzala  poukážky Martinus -  4 x 10 Eur a 1 x 5 

eur od p. Jakubčákovej A - dokončené  

  

 

 

K bodu 5. Diskusia – počas diskusie sme sa dohodli na programe pre nami organizovanú akciu Mikuláš 

2018 v termíne 6.12.2018 od 7:15 do 14:30, v spolupráci s učiteľským zborom oslovíme kabinet TV s 

prosbou o pomoc pri športových aktivitách II. stupňa budeme potrebovať minimálne 5 dobrovoľníkov 

pre organizovanie športových aktivít v telocvični pre každého žiaka ako odmenu malú pozornosť vo 

forme sladkosti, napr. tyčinky 3bit, pre prvý stupeň chceme formou odovzdania malého balíčka v 

kombinácii s ovocím a kinder vajíčka rozdať deťom prvého stupňa v kostýmoch Mikuláša, Čerta a 

Anjela, pre túto úlohu potrebujeme minimálne 5 dobrovoľníkov - 3 v kostýmoch a dvaja pomocníci s 

košom s balíčkami, balíčky musia byť nachystané najneskôr 5.12.2018 -  spolu by sme mali byť 

minimálne 10-ti dobrovoľníci, oslovíme aj školskú jedáleň a radi by sme pozvali učiteľský zbor, 

nepedagogických zamestnancov, pracovníkov školskej jedálne a dobrovoľníkov na Mikulášsku 

kapustnicu. Po dohode so ŠJ a zakúpení surovín poprosíme o navarenie Mikulášskej Kapustnice. 

Predbežný rozpočet na akciu je 500€  

Kontrola úlohy na samostatnom pracovnom stretnutí -     T: 26.11.2018  

 



 

 

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

hlasovania : 

- organizácia akcie Mikuláš 2018, v spolupráci s učiteľským zborom a školskou jedálňou v sume 

500 € 

- schválenie požiadaviek učiteľov zadaných cez formulár na RR v plnej sume podľa bodu 4.8 - 

a,b,c v sume 290 € 

- schválený rozpočet na vytvorenie projektu v spolupráci s architektom revitalizácie Átria školy v 

sume 500 €  

 

 

K bodu 7. p. Vrábel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce pracovné stretnutie 

Rady rodičov bolo stanovené na pondelok 26.11.2018 o 17:00 s jediným bodom programu - Mikuláš 

2018 

 

Zapísal: V Košiciach 06.11.2018  

Šimko Ján 

 

 


