
 

Zápisnica č. 6 šk.rok 2016/2017 zo zasadnutia Rady rodičov 
školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

Konanej dňa   24.04.2017 od 17:00 

  
Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:  

1. Otvorenie a návrh programu 

2. Príprava programu pre MDD 

3. Informácie o stave financií  

4. Informácie riaditeľky školy 

5. Uznesenia 

6. Záver 

 

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

K bodu 2. Program organizácie MDD - 2.6.2017 - piatok, oslovíli sme ŠaK  / Spolka a OZ BerGril – zabezpečí p. 

Šimko, spolupráca s učiteľským zborom pomôže p. riaditeľka Kašková, dostupnosť Záchranárov, Mládež 

Červeného kríža prisľúbila účasť , Oslovili sme Colný úrad na SR v KE, BerGril overí HaZZ v Košiciach, pripraviť 

program pre súťaže I. a II. stupňa, podrobnejšie si program preberieme 15.5.2017 na RR. 

 K bodu 3.  p. Bačová informovala o stave financií na účte aj v pokladni, o priebežnom stave financií za zber 

papiera, nákupe školských tabúľ – 2 ks v sume 1212 eur, v pokladni je 165 eur, na účte bolo 6266 eur za zber 

papiera bolo prijatých 124,80 eur . Po dohode s p. riaditeľkou cez rozhlas budeme informovať rodičov počas TA 

o využití 2% v OZ RR , rodičov poprosíme o  2% pre RR  s listom “ako na to”.  

K bodu 4. Pani riaditeľka školy Mgr. E. Kašková  informovala prítomných o  rekonštrukcia bežeckého oválu je 

pozastavená, pokračovať sa bude po zlepšení klimatických podmienok, boli sme požiadaní o súčinnosť pri 

prebiehajúcom roku „Čitateľskej gramotnosti“ a „Finančnej gramotnosti“ 

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

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

- Dohodli sme sa na zasadnutí RR k MDD a uzavretí programu 

K bodu 6. Na záver p. Šimko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí nasledujúce stretnutie Rady rodičov bolo 

stanovené na 15.05.2017 o 17.00 hod. 

 

Zapísal: V Košiciach 25.04.2016 Šimko Ján 

 

 


