
 

Zápisnica č. 5/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   10.12.2018  od  17:00 - Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Správa o stave financií RR 

3. Informácie p. riaditeľky Kaškovej E. 

4. Kontrola úloh 

5. Uznesenia 

6. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Šimko J. 

 

K bodu 2.  p. Bačová M. nebola prítomná, stav pokladne k dátumu 05.11.2018 bol 0 € v hotovosti a stav 

účtu 7 211 €. 

 

K bodu 3.  p. riaditeľka školy Kašková E.  informovala prítomných o reklamácii rekonštrukcie v školskej 

jedálni, predpokladaný termín opráv je počas zimných prázdnin, stavebný dozor p. Peľák je zodpovedný 

za opravu v rámci reklamácie zlého vyspádovania podlahy, schodisko na južnej strane školy bolo 

oficiálne skolaudované a je odovzdané do užívania,škola zakúpila sety lavíc a stoličiek pre 7 trieda 6ks 

nových tabúľ, vianočné prázdniny končia 7.1.2019 , vyučovanie začína 8.1.2018 viac na 

https://zsbelehradska.sk/xxxx/prazdniny-a-zvonenia/ 

dohodli sme sa na pomoci pri maľovaní priestorov školy formou dobrovoľníckych aktivít, úprave 

doskočiska na školskom ihrisku a maľovaní plota, priebežne pripravíme plán aktivít. Akcia Mikuláš 2018 

bola pochválena  zo strany učiteľského zboru a kabinetu TV. Pripravuje sa polročné vyhodnotenie zberu 

papiera https://zsbelehradska.sk/vianocne-vyhodnotenie-zberu-papiera/ 

 

K bodu 4.  p. Šimko J..  spoločne s RR kontroloval úlohy: 

1. Podali  sme podnet na miestny úrad ohľadne riešenia kolízneho stavu deti a motorových 

vozidiel na príjazdovej komunikácií ku ZŠ - p. Vrábel P. T 12/2018 - kópia je na tímovom disku v 

adresári \dokumenty_zaidosti_odpovede\Podnety na MZ\ . Dňa 18.12.2018 ma telefonicky 

kontaktoval Starosta mestskej časti že dostal podet a presúva to na vyjadrenie pre komisiu 

dopravy a výstavby. Zároveň, ma upozornil že upovedomí mestskú políciu aby v danom čase 

koordinovala dopravu. Mam sa pripomenúť v novom roku a tiež ma upozornia kedy bude 

zasadať komisia. Odpoveď na podnet je uložená na tímovom disku v adresári 

\dokumenty_zaidosti_odpovede\Podnety na MZ\  

 

https://zsbelehradska.sk/xxxx/prazdniny-a-zvonenia/
https://zsbelehradska.sk/vianocne-vyhodnotenie-zberu-papiera/


 

2. Mikuláš 2018 bol vyhodnotený ako úspešná udalosť v spolupráci so školou, deti 9.A triedy, 

ktoré nám pomáhali s programom na I. stupni sme navrhli na pochvalu riaditeľom školy za 

aktivitu, dostali okrem mikulášskeho balíčka aj poukážky do Martinusu. 

3. Schválili sme požiadavku p. uč. Kátlovskej R. na Vianočné besiedky v triedach 1. a 2. ročníka, 

rozhovory o vianočných sviatkoch, odovzdávanie malých darčekov pre cca 150 detí v sume 70€. 

T: 12/2018 

4. Schválili sme požiadavku p. uč. Kátlovskej R. na Turnaj vo florbale medzi jednotlivými triedami I. 

stupňa v každom ročníku. Víťazi turnaja budú reprezentovať našu školu v projekte Floorball SK 

Liga, ktorú organizuje Nadácia TV JOJ. Turnaj sa organiyuje 14.12.2018 pre cca 150 detí 

požadovaná suma je 100€ pre nákup cien pre víťazov. T: 12/2018 

 

K bodu 5.  Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- schválené požiadavky podľa bodu 4.3 a 4.4 v sume 170 €  

 

K bodu 6. p. Šimko J. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce pracovné stretnutie Rady 

rodičov bolo dohodnuté na pondelok 14.01.2019 o 17:00 

 

Zapísal: V Košiciach 17.12.2018  

Šimko Ján 

 

 


