
 

Zápisnica č. 7/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   11.02.2019  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. Vrábel P. 

 

K bodu 2.  p. Bačová M. sa ospravedlnila z neúčasti na RR a dodatočne informovala o stave pokladne 

k dátumu 11.02.2019 bol 375,38 € v hotovosti a stav účtu 13 026,47 €. 

 

K bodu 3.  p. riaditeľka školy Kašková E.  informovala prítomných o ukončení polroka, prebehol 

karneval na I. stupni dňa 30.1.2019 dopoludnia v čase vyučovania od 9:00 do 11:40 hod., z dôvodu 

konania prezidentských volieb bude v termíne 15.03.2019 a 29.03.2019 (prvé kolo uskutoční 16. marca 

2019 a prípadné druhé kolo 30. marca 2019) udelené riaditeľské voľno, z dôvodu konania metodického 

dňa bude 17.04.2019 na škole riaditeľské voľno, chorobnosť detí nepresiahla 25%, nebolo potrebné 

vyhlásiť chrípkové prázdniny, 13 učiteľov  z dôvodu choroby chýbalo, podarilo sa však úspešne 

zvládnuť naplánovaný rozvrh,  veľkonočné prázdniny budú v termíne 18.04.2019 - 23.04.2019 (zdroj 

https://zsbelehradska.sk/xxxx/prazdniny-a-zvonenia/ ). p. zástupca Semanič J. poprosil o podporu RR 

súčasťou prvého dňa predaja zmodernizovanej predajne potravín Lidl bude podpora žiakov základnej 

školy sumou 1 euro z každého nákupu nad 10 €. viac na https://zsbelehradska.sk/prosba-o-podporu/  , 

poprosil nás o pomoc pri riešení výzvy splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, Podprogram č. 4 – 

nákup športovej výbavy, konkrétna výzva je zverejnená na stránke 

https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/ , dohodli sme sa, že pomôžeme a na 

výzvu zareaguje RRB21, termín ukončenia je 15.03.20019, p. zástupca prisľúbil pomoc pri príprave 

projektu, za RR je zodpovedný p. predseda Vrábel P. 

 

K bodu 4.  p. Vrabel Peter spoločne s RR kontroloval úlohy: 

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

vozidiel na príjazdovej komunikácií ku ZŠ, p. Fedoročko M. jednal v mene RRB21 , dohodnuté 

riešenie: 

a.  od BD Juhoslovanska 3 smerom hore k Juhoslovanskej č. 5 - osadiť značku zákaz vjazdu 

 

https://zsbelehradska.sk/xxxx/prazdniny-a-zvonenia/
https://zsbelehradska.sk/prosba-o-podporu/
https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/


 

b.  pri odbočke smerom ku vchodu do školy vymeniť značku Hlavná cesta za značku zákaz 

odbočenia vpravo s doplňujúcou informáciou - mimo dopravnej obsluhy. Táto výnimka 

bude platiť pre vozidlá, ktoré majú vyhradené parkovacie miesta pri budove SWAN-u a 

taktiež pre vozidlá záchranných zložiek a  kuriérov, ktorí vozia veci do školy.  

c. je potrebné obnoviť vodorovné dopravné značenie - vyznačenie prechodu pre chodcov 

smerom ku škole, aby bol tento prechod pre chodcov viditeľný.  

d. Dole pri trafostanici je už osadená značka zákazu vjazdu,  tam je to už vyriešené a nie je 

potrebná žiadna ďalšia aktivita.  

e. Významnou pomocou by bolo, ak by sme počas prvých týždňov zmeny mohli rátať aj s 

pomocou mestskej policie, ktorá by v stanovených časoch dohliadala na plynulosť 

premávky najmä pri rohu smerom ku škole pri prechode pre chodcov, prípadne pri 

Juhoslovanskej 3, kde bude zákaz vjazdu, aby vozidlá nešli smerom hore a nevytvárali 

tak zbytočne kolízne situácie s vozidlami idúcimi zhora dole.  

f. Navrhovaným riešením je zákazová značka v daných časoch a odporúčanie pre 

zamestnancov školy, aby parkovali vo dvore školy prístupnom zo zadnej strany 

školského dvora, náčrt dohodnutej situácie: 

 

 

- Fedoročko M. T: priebežne/2019 

2. Diskutovali sme o požiadavke p. uč. Gálikovej J. schválili sme príspevok na dopravu pre plavecký 

výcvik v sume 200 € T: 02/2019 

3. Diskutovali sme o požiadavke p. uč. Képesovej D. na príspevok pre turnaj v ŠVP 4. ročníky - ceny 

v šport. olympiáde, príp. príspevok na vstup, turnaj - príspevok na zakúpenie cien pre triedne 

kolektívy, príspevok v sume 90€  sme zamietli T: 06/2019 

4. Diskutovali sme o požiadavke p. uč. Pipiaková G. schválili sme príspevok na nákup surovín na 

prípravu šalátov a jedál pre deň Zdravej výživy v sume 220 € T: 04/2019 

 



 

5. Diskutovali sme o 2% z daní za rok 2018 potrebujeme osloviť hlavne rodičov a všetkých 

známych o podporu a sprístupniť im Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní za rok 2018 

prostredníctvom našich komunikačných kanálov (www, FB, mail, news). V prílohe prikladám 

editovateľné Vyhlásenie na tento rok a Poučenie na vyplnenie vyhlásenia. Pani Bačová spracuje 

s p. Sabovou usmernenie k 2% daní a k tomu pôjde samostatný  email na podporu od rodičov. T: 

02/2019 

6. Diskutovali sme o realizácii projektu p. Fedoročka M. - prednášok z fyziky zábavnou formou, 

program Kúzelná fyzika http://kuzelnafyzika.sk/ bol konzultovaný s učiteľmi fyziky p.uč. 

Gáliková E., p. uč. Števčíková V., p. uč. Dubovská K. pre prvý a druhý stupeň a  v sume 550 €  T: 

14.2.2019 

Vystúpenie bude pre 2.ročník, 4.ročník, 8 a 9 ročník. V prípade spokojnosti o rok zopakujeme 

pre dalsie triedy.  

7. Diskutovali sme o požiadavke učiteľského zboru, vznikol problém so zadávaním požiadaviek na 

RR prostredníctvom formulára na http://rrb21.org/potrebujem/ , pp. sa jedná o nedostatočne 

komunikovanú  problematiku, dohodli sme sa, že zriadime pre prípad problémov s vypĺňaním 

formulára aj email nakup@rrb21.org - Šimko J,, Vrábel P. T: 03/2019 

8. Diskutovali sme o pomoci s IT infraštruktúrov v škole, kontaktovali sme p. uč. Dubovskú K. 

pokúsime sa nájsť možnosti spolupráce, aktuálne prebieha spolupráca s IT akadémiou -  Šimko 

J,, Vrábel P. T: 2019 

9. Návratky pre  triedny aktív 1. ročníkov je potrebné opätovne vytlačiť a rozdať v 1. ročníkoch - 

zabezpečí p. Vrábel P. s dôverníkmi 1. tried.  T: 03/2019  

10. Diskutovali sme o dobrovoľníckych aktivitách, priebežne zisťujeme možnosti a potreby školy a 

RR, navrhujeme revitalizáciu rozbehovej dráhy a doskočiska na školskom dvore, plotu okolo 

školského dvora, prístrešku k ihrisku, úprava zdevastovaného trávnika popri chodníku do školy, 

zo strany školy je prosba o montáž basketbalového koša. - Fedoročko M., Šimko J,, Vrábel P. T: 

03/2019 

11. Príprava revitalizácie Átria školy, dohodli sme sa, že požiadame o vypracovanie projektu - 

dohodli sme sa predbežne na rozpočte pre projekt v sume 500 €  na jeho základe zvážime 

možnosti revitalizácie Átria školy, čakáme na informácie - Vrábel P.  T:02/2019  

12. Diskutovali sme o možnosti realizovať školskú športovú olympiádu pre deti, budeme 

komunikovať s kabinetom p možnom termíne a programe TVS, p. uč Kekáčová S. - Fedoročko 

M., Geletková D. T: 02/2019  Aktuálne info: Fedoročko a Geletková prezentovali na RR návrh 

akcie, plánovaný termín: 31.5.2019.  Na marcovom zasadnutí bude follow up tohto projektu.  

 

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

hlasovania : 

- schválené požiadavky podľa bodu 2.a 4. 

- zamietnutý bol bod č. 3 

 

K bodu 6. p. Vrábel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce pracovné stretnutie 

Rady rodičov bolo dohodnuté na pondelok 11.03.2019 o 17:00 

 

Zapísal: V Košiciach 12.02.2019     Šimko Ján 
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