
 

Zápisnica č. 1/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   09.09.2017  od  17:00 – Školská Jedáleň, ZŠ Belehradská 21, 04013 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie - p. Vrábel P. 

2. Návrh kandidátov VVRR 

3. Voľba výkonného výboru: predseda - štatutár, podpredseda, hospodár, predseda revíznej 

komisie, tajomník 

4. Informácie p. riaditeľky Horváthovej M. 

5. Návrh plánu činností RR na šk. rok 2019/2020 

6. Diskusia 

7. Termín plánovaných stretnutí členov a VVRR pre šk. rok 2019/2020 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Vrábel P., poďakoval členom RR za prácu v minulom 

školskom roku. 

 

K bodu 2.  Návrh členov výkonného výboru RR (VVRR)  

- p. Šimko J. navrhol na pozície VVRR: 

● predseda - štatutár - Peter Vrábel - prijal kandidatúru 

● podpredseda - Alena Jakubčáková - prijala kandidatúru 

● podpredseda – Daniela Geletková - prijala kandidatúru 

● hospodár - Marcela Bačová - prijala kandidatúru 

● predseda revíznej komisie - Štefánia Pčolová - prijala kandidatúru 

● tajomník – Fedoročko Marek - neprijal kandidatúru 

- p. Vrábel P. navrhol na pozície VVRR: 

● tajomník – Šimko Ján - prijal kandidatúru 

 

K bodu 3.  Voľba členov výkonného výboru Rady rodičov, prítomných bolo 20 členov RR, dvaja rodičia 

zastupovali po dve triedy, p. Belovičová G. za 9.A a 5.A, p. Vlková J. 2.D a 8.A, spolu bolo k dispozícii 22 

platných hlasov. Hlasovaním bol pre školský rok 2019/2020 zvolený VVRR v tomto zložení:  

● Predseda: štatutár - Peter Vrábel - Za bolo 21, 0 bolo proti, zdržal sa kandidát 

● Podpredseda: Alena Jakubčáková, Daniela Geletková - Za bolo 21, 0 bolo proti, zdržal sa 

kandidát 

● Hospodár: Marcela Bačová- Za bolo 21, 0 bolo proti, zdržal sa kandidát 

● Predseda revíznej komisie:  Štefánia Pčolová - Za bolo 21, 0 bolo proti, zdržal sa kandidát 

● Tajomník: Šimko Ján - Za bolo 21, 0 bolo proti, zdržal sa kandidát 

 



 

 

Členovia RR : Belovičová Gabriela, Marián Feňovčík, Slavomír Čuchta, Droppová Marcela,  Marek 

Fedoročko, Jana Vlková, Agáta Bergová, Renáta Boldocká, Milena Závacká, Miroslava Capuličová, 

Kvetoslava Lévaiová, Július Szabó,, Eugen Molnár, Janette Takácsová 

  

K bodu 4.  p. riaditeľka školy Horváthová M. poďakovala RR za pomoc pri otvorení školského roku. 

Informovala prítomných o počte žiakov v šk. roku 2019/2020, počet žiakov je 690 detí, počet tried 

v škole je 30,do prvého ročníka bolo prijatých 88 žiakov do 4 tried, po zápise bolo prijatých 5 nových 

žiakov, celkovo je aktuálne 93 prvákov. V školskej jedálni pribudlo 106 nových stravníkov, aktuálne je 

527 stravníkov, školská jedáleň doplnila stav o nového pomocného člena, informovala RR o pláne 

estetizácie školského prostredia, v prvej etape sa plánuje maľovanie školských priestorov - chodieb, v 

spolupráci s SOU Kukučínova, v rámci absolventskej práce v spolupráci s UPSVaR bude v škole 

zamestnaný pomocný technický pracovník a pomocná administratívna sila, informovala o zapojení sa do 

projektu na portáli riaditel.sk, v spolupráci s učiteľským zborom sa zapoja do grantových projektov, 

aktuálne sú dvaja učitelia na školení a po jeho absolvovaní škola získa grant vo výške 3000 eur. 

 

K bodu 5.p. Vrábel predniesol návrh na príspevok RRŠ v šk. roku 2019/2020 v rovnakých čiastkach ako 

v minulom šk. roku  : 

- Príspevok RRŠ - ZRPŠ - 10 EUR 

- Príspevok do fondu opráv - údržba a opravy v škole - 5 EUR * 

* (v prípade viacerých súrodencov platí iba jeden, najstarší súrodenec) 

- Termín splatnosti príspevkov do 30.11.2020 

 

Poprosili sme p. riaditeľku aby nám uč. Zbor pomohol s vyzbieraním poplatkov prostredníctvom 

triednych aktívov s pomocou triedneho učiteľa. 

 

Zároveň sme definovali úlohu koncepčne spracovať elektronický výber ZRPŠ s vytvorením členského 

konta a automatickým párovaním bankových výpisov. Táto úloha bude pridelená na najbližšej RR. 

 

p. Bačová prichystala správu o hospodárení RRŠ v šk. roku 2018/2019, zverejnená je na stránke RR 

www.rrb21.org – v časti dokumenty - http://www.rrb21.org/dokumenty  

poprosili sme rodičov o aktivitu a pomoc pri činnostiach RR, vyzvali sme predsedov triednych aktívov 1. 

ročníkov, k spolupráci s VvRr v šk. roku., prítomná bole len p. Geletková D. 1.A 

 

K bodu 6. Diskutovali sme o prioritách práce RR, dohodli sme sa, že na následujúcom zasadaní RR 

schválime rozpočet, p. Fedoročko M. pripravil návrh rozpočtu RR, poprosili sme p. riaditeľku o 

spoluprácu pri výbere poplatku pre ZRPŠ pomocou, dohodli sme sa, že prehodnotíme a zvážime 

požiadavky uč. zboru na RR a na následujúcom zasadaní budem informovať p. riaditeľku o podpore 

vybraných aktivít. Navrhujeme zrušiť podporu RR pre vianočné besiedky, knihy na konci školského roka, 

diskutovali sme o Šalianskom Maťkovi. P. Pčolová Š. informovala o možnosti zapojenia RR do grantu 

ČSOB pre zdravý životný štýl T:09/2019 

 

 

 



 

 

K bodu 7. Termín plánovaných stretnutí členov a VVRR pre šk. rok 2019/2020 bol dohodnutý na prvý 

pondelok v mesiaci o 17.00 hod.   

 

 

K bodu 8.  Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- príspevok RRŠ na šk. rok 2019/2020 na príspevok RR  10 EUR  

- príspevok na údržbu a opravy RR v škole 5 EUR (v prípade viacerých súrodencov platí iba 

jeden-najstarší) 

- členov VVRR 

- termín pravidelných pracovných stretnutí RR na prvý pondelok v mesiaci* 

* záväzne sa na každom pracovnom stretnutí potvrdí nasledujúci termín pracovného stretnutia 

 

K bodu 9. p. Vrábel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady rodičov 

bolo dohodnuté na pondelok 07.10.2019 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

Zapísal: V Košiciach 10.09.2019  

Šimko Ján 

 


