
 

Zápisnica č. 2/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   07.10.2019  od  17:00 – Školská Jedáleň, ZŠ Belehradská 21, 04013 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie - p. Vrábel P. 

2. Informácie p. riaditeľky - Horváthová M. 

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 Horváthová M. informovala, že zapojenie sa do grantu Technika hrou sme 

sa umiestnili na 24. mieste, nepodarilo sa však získať žiadne zdroje, škola sa zapojila do grantového 

programu Karpatskej Nadácie, Škola budúcnosti - učiteľ budúcnosti, termín vyhodnotenia je 

11.11.2019, zapojila sa do súťaže Na nový level, prosíme rodičov o podporu pri hlasovaní, v škole sa 

vytvára školský parlament, zastúpené budú deti 4. až 9. ročníka, pripravuje sa vlastná školská 

rozhlasová relácia. 

 

K bodu 3.   p. Bačová M.  informovala o stave pokladne k dátumu 08.10.2019 bol 246,76 € v hotovosti 

a stav účtu bol 9 411,47 € a 580 € vo forme darčekových poukážok spoločnosti Martinus. 

 

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 , od nového 

školského roka je osadená dopravná značka zákaz vjazdu s časovým obmedzením jazdy 

motorových vozidiel na chodníku ku škole, pripravuje sa “projekt komplexného riešenia 

územia”, ktorý vypracováva p. Béreš, Zodpovedný Fedoročko M. T: priebežne/2019 

2. Diskutovali sme o projekte revitalizácie Átria školy, dohodli sme sa, že pripravíme a zverejníme 

výzvu, zbierku na pomoc realizácie prvej časti projektu prostredníctvom portálu 

https://www.startlab.sk/pre-autorov/ zbierka by mala prebiehať v termíne 20.10.2019 cca 

mesiac do 20.11.2019, plánujeme pripraviť krátke video na prezentáciu zámeru RR - Fedoročko 

M.  T: 11/2019  

3. Pripravujeme realizáciu Mikulášskeho dopoludnia. Príprava tímu a oslovenie dobrovoľníkov. 

Odhadované náklady: cca. 550 €.  Zodpovední:  Šimko J. T: 11/2019 

4. Pán Fedoročko M. informoval o možnostiach osvetlenia športových plôch, plánujeme rozvinúť 

debatu ohľadne možnosti realizácie, p. Droppová M. osloví zástupcov mestskej časti sídlisko 

 

https://www.startlab.sk/pre-autorov/


 

Ťahanovce a zástupcov mesta Košice Cena jednej svetelnej jednotky vrátane stĺpa cca. 900 €, je 

potrebných min. 6 ks, ideálny stav 10 ks M.Fedoročko prepošle cenovú ponuku p. Droppovej. 

T: 10/2019 

5. p. Pčolová v spolupráci s p. Fedoročkom pripravili žiadosť do Grantového programu ČSOB. 

Čakáme na vyhodnotenie a odpoveď. 

6. Plánujeme dokončiť osadenie basketbalových košov. Zodpovední:  Vrábel P. T: 31.10.2019 

7. Plánujeme zvýšiť efektivitu výberu 2% pre RR, stratégiu ako na to pripraví p. Geletková D. 

T:12/2019 

8. M. Fedoročko osloví mesto Košice a Správu mestskej zelene na úpravu okolia okolo chodníka 

(koľaje a blato) smerujúceho ku vchodu ZŠ. T: 10/2019 

9. Diskutovali sme o rozpočte RR, následne bol jednohlasne schválený. 

 

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

hlasovania : 

- rozpočet RR  na šk. rok 2019/2020 - 

http://rrb21.org/wp-content/uploads/2019/10/Schvaleny_rozpocet_RR_2019-2020.pdf  

- termín stretnutia Rady rodičov - pondelok 11.11.2019 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

 

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

rodičov bolo dohodnuté na pondelok 11.11.2019 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

Zapísal: V Košiciach 09.10.2019  

Šimko Ján 

 

http://rrb21.org/wp-content/uploads/2019/10/Schvaleny_rozpocet_RR_2019-2020.pdf

