
 

Zápisnica č. 4 šk.rok 2016/2017 zo zasadnutia Rady rodičov 
školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

Konanej dňa   09.01.2017 od 17:00 

  
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:  

1. Otvorenie a návrh programu 

2. Príprava programu pre MDD 

3. Doplnenie člena RR ekonómka – hospodárka, informácie o 2% 

4. Čipový systém pre školskú jedáleň 

5. Informácie riaditeľky školy 

6. Iné informácie 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie RR otvoril a návrh programu prezentoval p. Šimko. 

K bodu 2. Začali sme diskusiu o organizácii MDD, navrhované termíny 01.06.20017 – štvrtok resp. 2.6.2017 - 

piatok, oslovíme ŠaK a OZ BerGril – zabezpečí p. Šimko, spolupráca s učiteľským zborom pomôže p. riaditeľka 

Kašková, zistiť a overiť dostupnosť Záchranárov, Červený kríž, Osloviť Políciu SR, HaZZ v Košiciach, pripraviť 

program pre súťaže I. a II. stupňa, podrobnejšie si program preberieme 27.2.2017 na RR. 

 K bodu 3.  Po oznámení p. V. Pajtášovej o ukončení spolupráce sa na základe výzvy / oslovenia rodičov  prihlásila 

p. Marcela Bačová na pozíciu ekonómka - hospodárka. Dohodli sme sa, že pani V. Pajtášová odovzdá agendu p. 

Bačovej v priebehu Januára 2017 a v prípade potreby je p. Pajtášová ochotná zaškoliť a priebežne pomôcť 

s vedením agendy p. Bačovej. Po dohode s p. Bačovou pripravíme list s informáciami o využití 2% v OZ RR , rodičov 

poprosíme o príspevok 2% od rodičov s listom “ako na to”.  

K bodu 4. Dohodli sme sa, že oslovíme triedne aktívy (TA) s informáciou o presune termínu zavedenia čipového 

systému od druhého polroka šk. roku 2017/2018 so skúšobnou prevádzkou od 05/2017. Pred zakúpením 

požiadame opäť o aktualizáciu cenovej ponuky.  

K bodu 5.  Pani riaditeľka školy Mgr. E. Kašková  informovala prítomných o potrebe nákupu nových tabúľ do tried 

v počte 11ks, 7 ks už škola aktuálne zakúpila, o 2 ks nových tabúľ nás požiadala p. riaditeľka a RR žiadosti 

vyhovela, nákup jednej tabule stojí cca 700 €, spolu to bude cca 1400€, rekonštrukcia bežeckého oválu je 

pozastavená, pokračovať sa bude po oteplení, boli sme požiadaní o súčinnosť pri prebiehajúcom roku „Čitateľskej 

gramotnosti“ a „Finančnej gramotnosti“ 

K bodu 6.  Poďakovali sme sa rodičom za aktívnu účasť pri organizovaní Mikuláša, v počte 4 rodičov sme 

improvizovane zvládli v zostave, Mikuláš – p. Jozef Želinský, Čert -p. Alena Jakubčáková, Anjel – p. Lucia Dzurová 

a v telocvični pri súťažiach II. stupňa p. Šimko Ján, neskôr.  Zhodli sme sa, že požiadame zástupcov TA o získanie 

mailových kontaktov na rodičov, aby sme ich mohli osloviť s informáciami o prebiehajúcich aktivitách a s výzvou na 

spoluprácu s RR pri organizovaní aktivít. 

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

- Presun nákupu čipového systému na 05/2017  

- Nákup 2 ks školských tabúľ v cene cca 1400 € 

- Oslovíme OZ ŠaK a OZ BerGril s ponukou spoločnej organizácie MDD a prizvanie na poradu RR 

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

stanovené na 27.02.2017 o 17.00 hod. 

Zapísal: V Košiciach 24.01.2016 Šimko Ján 

 


