
 

Zápisnica č. 3 šk.rok 2016/2017 zo zasadnutia Rady rodičov 
školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

Konanej dňa   07.11.2016 od 16:30 

  
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:  

1. Otvorenie a návrh programu 

2. Plán práce RR pre rok 2016/2017 

3. Doplnenie člena RR - hospodár-ka 

4. Finančné požiadavky učiteľského zboru na RR 

5. Čipový systém pre školskú jedáleň 

6. Informácie riaditeľky  ZŠ 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie RR otvoril p. predseda p J. Szabó, návrh programu prezentoval p. Šimko 

K bodu 2. p. Šimko navrhol plán spolupráce RR so školou, dohodli sme sa na organizovaní  Mikuláša v utorok 

06.12.2016, MDD 01.06.20017, spolupráca s učiteľským zborom v rozsahu požiadaviek podľa bodu 4. pomoc pri 

odmeňovaní zberu papiera na konci školského roka. V rámci Mikuláša RR pripraví pre I. stupeň Mikulášske 

odovzdanie drobnosti formou roznesenia po triedach v kostýmoch Mikuláša, anjela a čerta, pre II. Stupeň 

v spolupráci s kabinetom TV zorganizujeme futbalovo, volejbalový turnaj tried. 

 K bodu 3.  Po oznámení p. V. Pajtášovej o ukončení spolupráce s RR hľadáme na jej miesto náhradníka – čku. 

Dohodli sme sa, že oslovíme prostredníctvom triednych aktívov (TA) rodičov a do 25.11.2016 sa pokúsime nájsť 

náhradu. Pani V. Pajtášová je ochotná zaškoliť nového člena. 

Termín splnenia do 30.11.2016 

K bodu 4.  Finančné požiadavky učiteľského zboru na RR sme v tomto školskom roku schválili tak ako sú uvedené 

v prílohe č.1. zápisnice „Finančné požiadavky na RR – šk. rok 2016/2017“, do budúcnosti sme sa dohodli na 

podrobnejšom zadaní požiadaviek zo strany učiteľského zboru.  

K bodu 5. Dohodli sme sa, že oslovíme TA s informáciou o zavedení čipového systému od druhého polroka šk. roku 

2016/2017. Požiadali sme o aktualizáciu cenovej ponuky. Oslovil som opätovne spoločnosť Soft-GL – p. Ľ. 

Gašparíka a aktualizovanú cenovú ponuku prikladám ako prílohu č. 2. Čipy, ktoré sa používajú pre vstup do 

vchodov na sídlisku ale nie sú kompatibilné s čítačkou čipov pre školskú jedáleň, sú zastarané, takže si čip pre 

dieťa bude rodič musieť zakúpiť v cene 1,92€. 

K bodu 6.  Pani riaditeľka školy Mgr. E. Kašková  informovala prítomných o Dni zdravej výživy pre I. stupeň, 

aktualizovala informácie o školskej jedálni, novou hlavnou kuchárkou je p. Vajdová, pribudla aj nová pomocná sila, 

prevádzkou sa poškodila drvička odpadu, škola si začala prenajímať rohože pri vstupoch, uvažuje sa o výmene 

dlaždíc na schodiskách vstupných brán za protišmykové, pripravuje sa spolupráca s pomocným psychológom, ktorý 

bude k dispozícii v utorky od 7:30 do 14:30, plánuje sa oprava strechy A pavilónu, začína sa rekonštrukcia 

bežeckého oválu na školskom dvore, ktorý bude y tohto dôvodu uzavretý. 

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

- Finančné požiadavky učiteľského zboru na RR pre šk. rok 2016/2017 

K bodu 8. p. Šimko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí nasledujúce stretnutie Rady rodičov bolo 

stanovené na 09.01.2017 o 17.00 hod. 

 

Zapísal: V Košiciach 15.11.2016 Šimko Ján 

 


