
 

Zápisnica č. 3/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   11.11.2019  od  17:00 – Školská Jedáleň, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie - p. Vrábel P. 

2. Správa o stave financií RR 

3. Kontrola úloh 

4. Uznesenia 

5. Záver 

 

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

 

K bodu 2.   p. Bačová M.  informovala o stave pokladne k dátumu 11.11.2019 bol 2080,76 € v hotovosti 

a stav účtu v banke bol 9 363,49 €. 

 

K bodu 3.  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 - 12/2019 

2) Diskutovali sme o projekte revitalizácie Átria školy, projekt a statický posudok bol doručený na 

ohlásenie stavebných úprav átria ZŠ na Magistrát mesta - oddelenie školstva na posúdenie -  Ing. 

Šramko Ivan - Fedoročko M.  T: 11/2019  

3) Pripravujeme realizáciu Mikulášskeho dopoludnia. Dohodli sme sa na podobnom programe ako 

po minulé roky, športové dopoludnie pre II. stupeň, pre I. stupeň roznesenie mikulášskych 

balíčkov, p. Šimko ponúkol možnosť návštevy tanečnej rozprávky Anjel Dominik a čerti - v sume 

4€ / žiak je zahrnuté vstupné a mikulášsky balíček, ktorý na záver predstavenia rozdávajú 

Mikuláš s Anjelom a čertami, ponuka nebola akceptovaná. Príprava tímu a oslovenie 

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

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

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

a zástupcov mesta Košice. Cena jednej svetelnej jednotky vrátane stĺpa cca. 1100 €, je 

potrebných min. 6 ks, ideálny stav 11 ks M.Fedoročko prepošle cenovú ponuku p. Droppovej. p. 

Fedorocko pripravil realizacny projekt a oslovil mesto Kosice na podporu tohto zameru. 

Pripravený projekt v predpokladanom rozpočte 17 800€. Mozny termin realizacie: Q1 2020. 

Zodpovedný Fedoročko M.  T: 12/2019 

 



 

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

Čakáme na vyhodnotenie a odpoveď. Zodpovedný p.Pčolová Š., Fedoročko M. T: priebežne - 

12/2019 

6) P. Vrábel informoval o úspešnom druhom kole v prípade podanej  žiadosti o grant z výzvy 

splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, ktorá bola akceptovaná a v druhom kole bola 

ponúknutá suma 3500€. 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. T: priebežne - 12/2019 

7) Plánujeme dokončiť osadenie basketbalových košov, chýba povolenie na realizáciu od mesta 

Košice. Zodpovední:  Vrábel P. T: 11.2019 

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

T:12/2019 

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

(koľaje a blato) smerujúceho ku vchodu ZŠ. T: 12/2019 

10) Pripravíme nákup kníh za poukážky Martinus, osloviť učiteľov a získať odporúčania 

11) Diskutovali sme o realizácii projektu p. Fedoročka M. - prednášok z fyziky zábavnou formou, 

program Kúzelná fyzika, plánovaný termin: koniec januára 2020. 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 a  v sume 550 €  T: 02/2020 

12) Program Mikulášskeho dopoludnia – počas diskusie sme sa dohodli na programe akcie Mikuláš 

2019 v piatok 6.12.2019 od 7:15 do 14:30  

a) p. Jakubčáková pripraví 5.12.2018 mikulášske balíčky v spolupráci s dobrovoľníkmi, pre 

prvý a druhý stupeň, obsah balíčkov priebežne komunikujeme, plánujeme zdravšiu 

alternatívu s minimom sladkostí. 

b)  balíčky musia byť nachystané najneskôr 5.12.2019  

c) spolu by sme mali byť minimálne 10-ti dobrovoľníci, 5 do telocvične a 5 pre rozdávanie 

balíčkov na I. stupni. 

d) Kontrola programu p. Jakubčáková - T: 05.12.2019  

e) p. Pčolová Š. zabezpečí priebeh programu na I. stupni formou roznesenia mikulášskych 

balíčkov do tried 1. až 4. ročníka v spolupráci so žiakmi 9. triedy, po dohode s p. 

Semaničom oslovíme žiakov do úloh Mikuláša, Čert, Anjel, kostýmy Mikuláša, Čerta a 

Anjela sú prichystaný v škole, overil som v spolupráci s p. Semaničom. Stretnutie 

všetkých osôb (Mikuláša, čertov a anjelov) o 7.20 pri vrátnici. 

f) p. Šimko J. oslovil p. uč. Kekáčovú S. - kabinet TV s prosbou o pomoc pri športových 

aktivitách II. stupňa s prosbou o pomoc pri realizácii športového dopoludnia, 

navrhovaný  program: 

■ program v telocvičniach v čase 1. - 5. vyučovacej hodiny 

■ 5. ročník - 1. vyučovacia hodina 

■ 6. ročník - 2. vyučovacia hodina 

■ 7. ročník - 3. vyučovacia hodina 

■ 8. ročník - 4. vyučovacia hodina 

■ 9. ročník - 5. vyučovacia hodina 

 



 

■ spoločne pripravíme 4 stanovištia, na ktorých sa všetci prítomní žiaci z každej 

triedy budú môcť zapojiť, súťaží celá trieda a súťaž prebehne v rámci každého 

ročníka, učiteľov TV prosíme o spoluprácu a pedagogický dozor počas trvania 

akcie. 

■ 1. stanovište - 6 m hod na basketbalový kôš -  rátame počet košov v intervale 5 

min za celú triedu, potrebujeme si požičať 2 x basketbalový kôš a 6 m čiaru, ku 

každému 3ks basketbalových lôpt 

■ 2. stanovište - streľba na presnosť s floorballovou loptičkou na floorballovú 

bránku  -  rátame počet strelených gólov v intervale 5 min za celú triedu, 

potrebujeme si požičať 4 ks floorballových hokejok (2x pravá, 2x ľavá), 

,floorballovú bránku s prekrytím na tréning presnej streľby, 10+ ks 

floorballových loptičiek 

■ 3. stanovište - 6 m hod na hádzanársku bránku -  rátame počet trafených tyčiek 

v intervale 5 min za celú triedu, potrebujeme si požičať hádzanársku bránku a 6 

m čiaru, 4 ks hádzanárskych lôpt, deti budú hádzať  v dvoch radoch vedľa seba 

■ 4. stanovište - preskakovanie švihadla -  rátame počet platných preskokov v 

intervale 2 min za celú triedu , potrebujeme si požičať 15 ks švihadiel (polovica 

skáče, polovica ráta preskoky) 

■ V jednotlivých disciplínach rodičia - rozhodcovia prideľujú body triedam 

následovne: 1. miesto 3 body, 2. miesto 2 body, 3. miesto 1 bod, na záver 

zrátame počet bodov v jednotlivých súťažiach a vyhodnotíme súťaž celého 

ročníka. 

■ Nachystali sme súťažné kartičky pre každú triedu vo forme A4 karty a pre každý 

ročník vyhodnotenie súťaže na A4 formáte. Potrebujeme minimálne 5 

dobrovoľníkov pre organizovanie športových aktivít v telocvični. 

   

K bodu 4. Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- termin Mikuláš - piatok 6.12.2019 

- termín stretnutia Rady rodičov - pondelok 2.12.2019 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

K bodu 5.   p. Vrábel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady 

rodičov bolo dohodnuté na pondelok 2.12.2019 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

Zapísal: V Košiciach 12.11.2019  

Šimko Ján 

 


