
 

Zápisnica č. 9/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   8.4.2019  od  17:00 - Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informácie p. riaditeľky Kaškovej E. 

3. Dopravná situácia 

4. Správa o stave financií RR 

5. Kontrola úloh 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

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

 

K bodu 2. Pani riaditeľka Kašková E.  informovala prítomných o: 

1.  o Dni otvorených dverí - 21.3.2019 o 16.00 hod. - prišlo 83 nádejných prváčikov. 

2. 3.4.2019 prebiehal test deviatakov výsledky budú k dispozícii 30.4.2019 

3. 5. a 6.4.2019 prebehol zápis do 1. ročníka, zapísaných je 111 detí, z toho 18 rodičov požiadalo o 

odklad. 

4. Spoločnosť LIDL odovzdá 16.4.2019 o 8:30 športové potreby a vybavenie pre multimediálnu 

miestnosť. 

5. Deň pre sídlisko - zúčastnilo sa ho cca 40 detí 

6. Deň narcisov - 11.4.2019 

7. 17.4.2019 bude z dôvodu metodického dňa riaditeľské voľno 

8. Deň zeme - 24.4.2019 

9. Dohodli sme sa, že prediskutujeme formu ohodnotenia žiakov zo strany RR,s p. Horváthovou 

M., prejednáme možnosti. 

10. Multifunkčné ihrisko odovzdá mesto mestskej časti a tá ho dá do užívania škole ako 

prevádzkovateľovi, pripravuje sa odovzdanie. 

11. 24.4.2019 prebehne na škole celomestská IKT súťaž "Ako vidím Európu ja".  

 

K bodu 3.  p. Bačová M. informovala o stave financií RR, stav pokladne k dátumu 7.4.2019 bol 561,38€, 

 stav účtu 12 468,37 €. 

 

K bodu 4.  p. Vrábel Peter spoločne so zástupcami 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 , pripravuje sa 

 



 

“projekt komplexného riešenia územia”, ktorý vypracováva p. Titl. Termín vypracovania 

projektu: koniec mája 2019. 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: 03/2019 

3. 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 

4. 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 

5. 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: priebežne/2019  

Pripravený návrh na revitalizáciu Átria sme zaslali manažmentu školy a požiadali sme o 

súčinnosť s učiteľským zborom a žiakmi, aby pripravili alternatívne návrhy využitia Átria. Na 

ďalšej Rade rodičov v máji si prejdeme návrhy učiteľov a žiakov a stanovíme ďalšiu stratégiu.  

6. Pripravujeme realizáciu školskej športovej olympiády pre deti, komunikujeme s kabinetom TVS 

o  programe. Termín olympiády: 31.5.2019 (piatok). D. Geletková pripraví projekt v rámci 

grantového programu Tatra banky, cez ktorý budeme žiadať o preplatenie nákladov na medaily 

a trofeje pre deti. Odhadované náklady: cca. 550 €.  Zodpovední:  Fedoročko M., Geletková D. T: 

31.05/2019  

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

výzvy splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, ktorá bola akceptovaná. 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. 

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

oslovili sme MČ Sídlisko Ťahanovce počas debaty na Rade školy a rozvinúť debatu ohľadne 

možnosti realizácie. 

 

K bodu 5.  Uznesenia - dohodli sme sa, že najbližšie stretnutie RR prebehne v pondelok 06.05.2019 o 

17:00 hod.  

 

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

Rady rodičov bolo dohodnuté na pondelok 06.05.2019 o 17:00 hod.  

 

Zapísal: V Košiciach 09.04.2019     Šimko Ján 
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