
 

Zápisnica č. 5 šk.rok 2016/2017 zo zasadnutia Rady rodičov 
školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

Konanej dňa   27.02.2017 od 17:00 

  
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:  

1. Otvorenie a návrh programu a privítanie hostí 

2. Príprava programu pre MDD 

3. Aktuálny stav financií na účte RR 

4. Informácie pre rodičov o 2% 

5. Informácie riaditeľky školy 

6. Ostatné informácie 

7. Uznesenia – termíny 

8. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie RR otvoril a návrh programu prezentoval p. Šimko, privítali sme hostí p. riaditeľku E. Kaškovú 

a sl. Zuzanu Réveszovú z OZ Spolka (predtým ŠaK). 

K bodu 2. Začali sme diskusiu o organizácii MDD, dohodli sme sa na termíne MDD 2.6.2017 - piatok, oslovili sme 

ŠaK (aktuálne OZ Spolka) a OZ Bergril – sl. Réveszová Z. prezentovala predstavu OZ Spolka pre MDD, zatiaľ sme sa 

dohodli, že sa spojíme s konkrétnou požiadavkou a formou aktivity na OZ Spolka, p. Adam Grega z OZ Bergril sa 

ospravedlnil kvôli pracovným povinnostiam nebol prítomný, spoluprácu s učiteľským zborom dohodne p. 

riaditeľka Kašková, zistiť a overiť dostupnosť Mládež - Červený kríž – p. Szabová Z., pripravujeme list pre Colný 

úrad KE, OZ Bergril osloví HaZZ v Košiciach, pripraviť program pre športové súťaže I. a II. stupňa, budeme 

potrebovať cca 24 ľudí na stanovištiach. Podrobnejšie si program upresníme 24.4.2017 na RR o 17:00 hod. 

 K bodu 3. P. Bačová M. ekonómka informovala o stave na účte a hotovosti. Aktuálne disponujeme sumou cca 

7900€. Dohodli sme sa, že zakúpime 2 ks nových tabúľ o ktoré nás požiadala p. riaditeľka a RR žiadosti vyhovela, 

nákup jednej tabule stojí cca 700 €, spolu to bude cca 1400€.  

K bodu 4. Dohodli sme sa, že oslovíme triedne aktívy (TA) s informáciami pre rodičov o 2% . Po dohode s p. 

Bačovou M. a p. Szabovou Z. pripravíme list s informáciami o využití 2% v OZ RR , rodičov poprosíme o 2%.  

K bodu 5.  Pani riaditeľka školy Mgr. E. Kašková  informovala prítomných o rekonštrukcii bežeckého oválu ktor8 je 

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

gramotnosti“ a „Finančnej gramotnosti“ formou prednášky, autorského čítania resp. inak zabezpečiť program pre 

deti. Škola zabezpečila 11 000 € do rozpočtu opráv na vymaľovanie chodieb školy, počas Metodického dňa škola 

hostila cca 100 hostí z iných škôl, priebežne rieši škola havarijný stav strechy, škola sa zapojila do projektov 

čerpania financií z eurofondov, v škole pribudne psychológ, špeciálni asistenti a špeciálny pedagóg.  

K bodu 6.  Žiadame zástupcov TA o informovanie počas TA a rodičov o pomoc pri plánovaných aktivitách. P. 

Szabová Z. otvorila otázku zimnej údržby okolia školy, pripravíme okruh priorít pre šk. rok 2017/18 v ktorých 

budeme školu podporovať, v tejto súvislosti bude RR žiadať od učiteľského zboru objasnenie niektorých 

požiadaviek na RR. V spolupráci s kabinetom TV pripravíme požiadavku na dokúpenie lôpt a športových potrieb.  

Dohodli sme sa, že v spolupráci s p. uč. Dubovskou K. a p. uč Mackovou L. aktualizujeme informácie o RR 

a pokúsime sa o inováciu stránky školy. Zber papiera bude vyhodnotený individuálne na I. stupni spolu 

s ohodnotením triednych kolektívov I. a II. stupňa. Víťazný kolektív dostane deň voľna zo strany riaditeľky školy 

a RR prispeje na výlet sumou 100€ do rozpočtu triedy. Poprosí rodičov aby sa informovali na pracoviskách, 

školeniach, výstavách a pod. o možnosti zabezpečiť rôzne reklamné predmety (perá, tričká, usb kľúče, poháre, 

kľúčenky... drobnosti vhodné pre školákov), ktoré by RR použila ako odmeny pre deti počas súťaží.  

 



 

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

- Nákup 2 ks školských tabúľ v cene cca 1400 € 

- Aktualizácia dát RR na webovej stránke školy 

- Oslovíme OZ Spolka 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 RR,  nasledujúce stretnutie RR bolo 

stanovené na 24.04.2017 o 17.00 hod. 

 

Zapísal:  

V Košiciach 14.03.2016  

Bačová Marcela, Szabová Zuzana, Šimko Ján 

 

 


