
 

Zápisnica č. 8/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   11.03.2019  od  17:00 - Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informácie p. riaditeľky Kaškovej E. 

3. Správa o stave financií RR 

4. Kontrola úloh 

5. Uznesenia 

6. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Vrábel P. 

 

K bodu 2.  p. riaditeľka školy Kašková E.  informovala prítomných o: 

1.  riaditeľskom voľne v termíne 29.3.2019 z dôvodu príprav druhého kola prezidentských volieb a 

17.4.2019 z dôvodu metodického dňa v Košiciach  

1.1. 29.3.2019 – riaditeľské voľno – nevyučovací deň v prípade 2. kola prezidentských volieb 

1.2. 3.4.2019.– riaditeľské voľno – nevyučovací deň len pre žiakov 5.-8.ročníka – Testovanie 

žiakov 9.roč 

1.3. 17.4.2019 – riaditeľské voľno – nevyučovací deň – Celomestský metodický deň 

2. na škole je k dispozícii nový psychológ, bude prebiehať deň otvorených dverí 21.3.2019 od 

16:00 viac na 

https://zsbelehradska.sk/wp-content/uploads/subory/2019/pozv%C3%A1nka%20na%20DOD%2

0biela%20%285%29.pdf 

3. bude prebiehať zápis do prvého ročníka ZŠ Belehradská 21 v termíne 5.4.2019 od 14:00 do 

18:00 a 6.4.2019 od 8:00 do 12:00 viac na 

https://zsbelehradska.sk/zapis-do-1-rocnika-na-sk-rok-2019-2020/  

4. prebieha oprava a výmena podlahových krytín pri šatniach termín ukončenia 03/2019 

5. počas prvého dňa otvorenia zrekonštruovanej predajne Lidl bolo zrealizovaných 1775 nákupov 

vyšších ako 10 €, spoločnosť Lidl venuje našej škole 1775€ na zakúpenie športových potrieb a 

multimediálnej tabule, spoločnosť Lidl sa rozhodla navýšiť sumu na 3.000€. Tabuľu a športové 

potreby odovzdá spoločnosť 22.3.2019 

6. p. uč. Dubovská pripravuje multimediálnu súťaž pre žiakov ZŠ 8. ročníkov s témou Ako vidíš 

Európsku úniu, požiadala nás o podporu súťaže. 

7. Predpokladaný termín ZRPŠ bude 25.4.2019, boli sme pozvaní na poradu učiteľského zboru na 

doriešenie spoločnej komunikácie RRB21 vs učiteľský zbor. 

8. Multifunkčné ihrisko zatiaľ nebolo odovzdané do užívania. 

 

 

https://zsbelehradska.sk/wp-content/uploads/subory/2019/pozv%C3%A1nka%20na%20DOD%20biela%20%285%29.pdf
https://zsbelehradska.sk/wp-content/uploads/subory/2019/pozv%C3%A1nka%20na%20DOD%20biela%20%285%29.pdf
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K bodu 3.  p. Bačová M. informovala o stave financií RR, stav pokladne k dátumu 11.03.2019 bol 

561,38€,  stav účtu 12 473,57 €. 

 

K bodu 4.  p. Vrábel 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. rokoval  v mene RRB21 , dohodnuté 

riešenie bolo pozastavené s osadením značiek zákazu vjazdu sa aktuálne nepočíta, informácia 

od MČ je, že mesto ide pracovať na “projekte komplexného riešenia územia”. P. Fedoročko 

požiadal, aby odpoveď od mesta preposlali aj na RR, aby sme spoznali dôvody, resp. ich návrh 

riešenia, pretože na spoločnom stretnutí nemali žiaden návrh a súhlasili s naším návrhom. p. 

Šimko bol poverený sa informovať o probléme na Rade školy 12.03.2019 - za RR je zodpovedný 

Fedoročko M. T: priebežne/2019 

2. Pripravili a zverejnili sme informácie o 2% z daní za rok 2018, oslovili sme rodičov a všetkých 

známych s prosbou o podporu a sprístupnili im Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní za rok 2018 

prostredníctvom našich komunikačných kanálov (www, FB, mail, news).  T: 02/2019 

3. Zrealizovali  sme projekt 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 (2 a 4 ročník, 8 a 9 ročník) a  v sume 550 €  za RR 

bol zodpovedný Fedoročko M.  T: 14.2.2019  

4. Diskutovali sme opäť o  požiadavkách učiteľského zboru, problém so zadávaním požiadaviek na 

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

komunikovanú  problematiku, dohodli sme sa, že sa opäť stretneme s uč. zborom pred 

plánovaným ZRPŠ 25.04.2019 na porade uč. zboru, zriadili sme aj email nakup (@) rrb21.org - 

Šimko J,, Vrábel P. T: 03/2019 

5. Diskutovali sme o pomoci s IT infraštruktúrou 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 

6. 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. p. Semanič nám preposlal mail z 

Dobrovoľníckeho centra Košického kraja dckk (@) dckk.sk , citujem 

○ “Milé školy, 

 asi viete, že Košice sú tento rok Európske hlavné mesto dobrovoľníctva.  

 Tento titul sa týka celého kraja, nakoľko sa v súčasnosti chce veľa  

 subjektov zapájať do dobrovoľníctva. Keďže dobrovoľníctvo pomáha hlavne  

 dobrovoľníkom v zbieraní zručností a skúseností, tak sa aj my chceme  

 tento rok viac venovať školám a školským zariadeniam. Práve tieto  

 zariadenia môžu ponúknuť pre svojich žiakov činnosti, ktoré budú jednak  

 pomáhať samotným žiakom, na druhej strane, ak sa správne nastaví  

 dobrovoľnícky program, môžu pomáhať aj samotnej škole. 

 16.4. 2019 o 9:00 hodine vás radi privítame u nás na informačnom  

 stretnutí k dobrovoľníckym možnostiam na základných školách.  

 

http://kuzelnafyzika.sk/
http://rrb21.org/potrebujem/
mailto:nakup@rrb21.org
mailto:dckk@dckk.sk


 

 Dobrovoľníctvo môže výrazne pomôcť spropagovať Vašu školu v okolí,  

 zvýšiť jej prestíž a správne nastavene dobrovoľníckej aktivity taktiež  

 môže pomôcť tým oblastiam, ktoré sú teraz pre školu problémové. So  

 školami, ktoré prejavia záujem aj po stretnutí, určite ostaneme v  

 kontakte a budeme im s dobrovoľníckymi programami pomáhať. 

 

 Stretnutie sa uskutoční v budove Košického samosprávneho kraja (Námestie  

 Maratónu mieru 1) - v kancelárii Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. 

 

 V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

 Ďakujeme veľmi pekne a prajeme krásny zvyšok dňa, 

 tím DCKK”  

○ za RR sú zodpovedný Fedoročko M., Šimko J,, Vrábel P. T: 03/2019 

7. 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  

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

komunikovať s kabinetom o 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  

9. P. Vrábel v spolupráci so zástupcom ZŠ p. Semaničom pripravili a zaregistrovali žiadosť o grant z 

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/ za RR je zodpovedný p. predseda 

Vrábel P. 

10. Pán Fedoročko M. informoval o možnostiach osvetlenia športových plôch, do budúcnosti 

plánujeme osloviť MČ Sídlisko Ťahanovce a rozvinúť debatu ohľadne možnosti realizácie. 

 

K bodu 5.  Uznesenia - neprebehlo žiadne hlasovanie 

 

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

Rady rodičov bolo dohodnuté na pondelok 08.04.2019 o 17:00 hod.  

 

Zapísal: V Košiciach 12.03.2019     Šimko Ján 

 

https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/

