
 

Zápisnica č. 2 šk.rok 2016/2017 zo zasadnutia Rady rodičov 
školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

Konanej dňa   03.10.2016 od 17:00 

  
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Príspevok p. Chomjakovej Viery – Čipový systém pre školskú jedáleň 

3. Hosť p. Dudáš Ján - ŠaK 

4. Informácie riaditeľky  ZŠ 

5. Príprava „Mikuláša“ 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie RRŠ otvoril p. Szabó Július. 

K bodu 2. p. Chomjaková Viera – vedúca školskej jedálne predstavila nový plán ŠJ na poskytovanie 

diétneho stravovania v šk. roku 2016/2017, plánujú zaviesť celiatickú, diabetickú a šetriacu stravu , 

predstavila aj CP na čipový systém pre ŠJ. 

K bodu 3. p Dudáš Ján ako hosť  predniesol návrh na spoluprácu bližšiu spoluprácu s OZ ŠaK, zhodnotil 

doterajšiu spoluprácu. Pomohli by nám s tvorbou web stránok, komunikácie cez sociálne siete. 

K bodu 4. p. riaditeľka školy Mgr. Kašková  informovala prítomných o počte žiakov v šk. roku 

2016/2017, počet žiakov je 728 detí, o pripravovanej rekonštrukcii bežeckého oválu, rekonštrukcii 

telocvične a strechy. Na škole prebieha rok čitateľskej gramotnosti, v januári sa plánuje organizácia 

týždňa finančnej gramotnosti, dni cudzích jazykov. Pripravuje sa deň výživy 25.10.2016. Pol nám 

prezentovaný dokument s požiadavkami uč. zboru na financie pre rôzne aktivity a akcie školy. 

K bodu 5. p. Šimko otvoril debatu o pláne RR na š.r.2016/2017, dohodli sme sa na organizácii Mikuláša, 

dňa detí, spolupráci pri zakúpení pomôcok pre školu, informovali sme sa o spôsobe tvorby webových 

stránok školy, pripravujú ju p. uč. Dubovská K. a Macková. 

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

hlasovania : 

- Návrh na naplnenie požiadavky na financie pre učiteľský zbor podľa predloženého dokumentu. 

- Dohodli sme sa, že do 6.10.2016 dáme informáciu kto sa za RR zúčastní dňa zdravej výživy. 

- Dohodli sme sa na príprave programu pre Mikuláša 

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

bolo stanovené na 7.11.2016 o 17.00 
 

 

Zapísal: V Košiciach 5.10.2016  
Šimko Ján 

 

 

 


