
 

Zápisnica č. 11/2018/2019 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   10.6.2019  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. , privítal hostí  p. riaditeľku Kaškovú E.,  p. 

zástupkyňu Horváthovú M. , p. zástupcu Semaniča J. a rodičov. 

 

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

1. Na stránke školy je zverejnené ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2019/2020 

https://zsbelehradska.sk/wp-content/uploads/subory/2019/Z%C3%9A%20CV%C4%8C%202019-

2020%20n%C3%A1vrh.pdf 

2. Čerstvé hlavičky - vďaka patrí všetkým Vám, ktorí prispeli k tomu, že sa naša škola stala víťazom 

súťaže, ktorú spustila spoločnosť Kaufland na www.cerstvehlavicky.sk. Nasledujúci školský rok 

2019/2020 čaká žiakov 200 gramov čerstvého ovocia a zeleniny každý týždeň. 

3. 17.5.2019 sa žiaci II. stupňa zúčastnili štvorylky - naša škola mala najpočetnejšiu účasť. 

4. Prijali sme požiadavky učiteľského zboru na RRŠ pre šk. rok 2019 / 2020. 

5. 14.06.2019 sa končí zber papiera 

6. Pomôžeme pri dokončení inštalácie štruktúrovanej kabeláže na 1. poschodí a pripravíme 

prepojenie tried so stávajúcou infraštruktúrou IKT,  

 

K bodu 3.  p. Bačová M. informovala o stave financií RR, stav pokladne k dátumu 10.6.2019 bol 341,67 €, 

stav účtu v banke 10 145,96 €. 

 

K bodu 4.  p. Vrábel Peter spoločne so zástupcami RR kontroloval úlohy: 

1. Prebieha riešenia kolízneho stavu deti a motorových vozidiel na príjazdovej komunikácií ku ZŠ, 

p. Fedoročko M. rokoval  v mene RRB21 , očakávame informácie o projekte komplexného 

riešenia územia, ktorý vypracováva p. Titl. Termín vypracovania projektu: koniec mája 2019. 

Zodpovedný Fedoročko M. T: priebežne/2019 

2. Diskutovali sme o pomoci s IT infraštruktúrou v škole, aktuálne dokončujeme realizáciu 

štruktúrovanej kabeláže na 1. poschodí, za školu je zodpovedná p. zástupkyňa Horváthová M. - 

Šimko J., Vrábel P. T: 06/2019 

 



 

3. Príprava revitalizácie Átria školy, dohodli sme sa, že požiadame o zmenu projektu revitalizácie 

Átria školy, po diskusii s vedením školy p. Vrábel v spolupráci s sa pokúsime vytvoriť priestor 

formou malej terasy v hornej časti, v prvej fáze, v ďalších fázach sme sa po diskusii dohodli na 

vytvoreni sedení vo svahu a príprave “malého amfiteátra” v dolnej časti so zeleňou  - Vrábel P. 

T: priebežne/2019  

4. Ǔspešne prebehla školská športová Olympiáda 20019 pre deti počas MDD, p. D. Geletková 

pripravila projekt v rámci grantového programu Tatra banky, cez ktorý sme dostali finančnú 

čiastku na zakúpenie trofejí pre deti v sume 300€. Ohlasy na akciu boli veľmi dobré, plánujeme 

do budúcna pokračovať v začatej tradícii.  Zodpovední:  Fedoročko M., Geletková D., p. 

Jakubčáková A.  

5. p. Geletková D. zabezpečila pre školu 7 ks použitých notebookov. 

 

K bodu 5.  Uznesenia: 

●  dohodli sme sa, že najbližšie stretnutie RR prebehne v 09.2019  hlasovali všetci za, nezdržal sa 

nikto, nikto nebol proti, prítomní viď prezenčná listina 

 

K bodu 6. p. Vrábel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutiach RR počas školského roku 

2018/2019, nasledujúce pracovné stretnutie Rady rodičov bolo dohodnuté na 09/2019 - plenárne 

zasadnutie.  

 

Zapísal: V Košiciach 28.08.2019     Šimko Ján 

 


