
 

Zápisnica č. 4/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   2.12.2019  od  17:00 – Školská Jedáleň, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie - p. Šimko Ján . 

2. Správa o stave financií RR 

3. Informácie p. riaditeľky - Horváthová M. 

4. Mikuláš 2019 

5. Kontrola úloh 

6. Uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Šimko J.  

 

K bodu 2.   p. Bačová M.  informovala o stave pokladne k dátumu 2.12.2019 bol 2060,76 € v hotovosti 

a stav účtu v banke bol 9138,09 €. Overíme možnosť predĺženia platnosti (31.12.2019) Martinus 

poukážok v hodnote 445€, ak sa nepodarí predĺžiť platnosť, zakúpime hry a knihy do 18.12.2019 -  

Zodpovedný p. Fedoročko M.  T: 12/2019 

 

K bodu 3.   p. riaditeľka školy Horváthová M. informovala RR, že do školy pribudlo 6 nových žiakov 

aktuálne je na škole 688 žiakov, počas mesiacov október a november 2019 došlo na pôde školy ku 

vytvoreniu školského parlamentu (zrealizované 4 zasadnutia), od začiatku zástupcovia tried pracujú 

aktívne a komunikujú so žiakmi prostredníctvom školskej relácie v rozhlase, pripravili aj dve schránky 

dôvery/nápadov (prvý a druhý stupeň samostatne) pre zber podnetov od spolužiakov, pripravujú každý 

mesiac aj tématický deň, v novembri to bol Deň tolerancie, deti diskutovali o téme, v decembri deti 

plánujú Deň folklóru, chystajú aj vianočnú poštu: pri tejto príležitosti si roznesú vianočné pozdravy a 

odkazy. V novembri prebehol Deň s energiou, deti sa pomocou fyzikálnych pokusov oboznámili s 

rôznymi formami energie, škola zorganizovala ochutnávku zdravej výživy, Kaufland zrealizoval v 

programe Zdravé hlavičky kultúrno-športové dopoludnie, k dispozícii bolo 25 animátorov, programu sa 

zúčastnilo cca 300 detí. V  spolupráci sa pokračuje ďalej, fy Kaufland poskytne škole v rámci sponzoringu 

25 ks tulivakov a v priestoroch školy sa zrealizuje oddychová zóna, kde deti popri zdravej desiate budú 

môcť spoločne komunikovať a socializovať sa. Pani riaditeľka poukázala na profesionálny prístup 

animátorov a apelovala na RR aby zvážila možnosť podpory podujatí s animátormi, ako príklad 

spomenula kúzelníka Wolfa s diskotékou pre prvý stupeň. Počas dobrovoľníckej jesene sa podarilo 

vysadiť živý plot, spolupráca s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja pokračuje,každý týždeň 

prichádza 6 dobrovoľníkov a pomáhajú s programom pre deti  zo sociálne slabších rodín, kde sa deti 

spoločne stretávajú, navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia a spoločne sa pripravujú na 

vyučovanie, jedná sa cca o 40 detí. Pani riaditeľka nás informovala o akceptácii obnovy basketbalových 

 



 

košov na školskom ihrisku a pripravuje sa zo strany mesta aj akceptácia projektu revitalizácie školského 

átria. V Januári 2020 sa opätovne obnoví prevádzka školského bufetu. Po krátkej diskusii sme sa dohodli 

na doplnení zákazových piktogramov do prevádzkového poriadku atletického oválu (zákaz bicyklovania, 

kolobežkovania ...) a inštalácia takýchto tabúľ k vchodom do športového areálu.  

 

K bodu 4. 

1) 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 tvorí mandarinka, jablko, 100% ovocný džús a 

sladkosť delisa resp. deli. 

b)  balíčky budú nachystané najneskôr 5.12.2019 - p. Jakubčáková - T: 05.12.2019 

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

balíčkov na I. stupni 

d) p. Jakubčáková A. 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 7.15 pri vrátnici. 

e) 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 

kužeľov 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. 

■ oblečenie červená, biela kombinácia vrchnej časti oblečenia a mikulášska 

čiapka 

■ Pre občerstvenie  zakúpime 5x pizzu a zopár fliaš minerálnej vody, poprosíme ŠJ 

o čaj a prípadne kávu. 

   

K bodu 5    p. Šimko J.  spoločne so zástupcami RR kontroloval úlohy: 

2) Podaný podnet na miestny úrad ohľadom riešenia kolízneho stavu deti a motorových vozidiel 

na príjazdovej komunikácií ku ZŠ, p. Fedoročko M. rokoval  v mene RRB21 so zástupcami MČ a 

jednotlivými poslancami v rámci komisie výstavby, 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”, je možné (a RR odporúčané), že 

táto zmena ostane ako finálne riešenie bez nutnosti budovať dodatočný chodník namiesto 

zelene popri plote. Ak by však poslanci rozhodli, že chodník sa bude budovať a po súčasnej 

komunikácii budú jazdiť autá, tak RR odporúča vybudovať chodník o šírke min. 2,5m z dôvodu 

efektívneho využitia v preferovaných časoch, kedy je počet chodcov zvýšený smerom k/zo 

školy.   Zodpovedný Fedoročko M. T: priebežne - 01/2020 

3) 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, 

predbežne bol projekt podporený mestom -  Ing. Šramko Ivan - Fedoročko M.  T: Q1/2020  

4) Pripravujeme realizáciu Mikulášskeho dopoludnia. Dohodli sme sa na 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: 12/2019 

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

ohľadne možnosti realizácie, Cena jednej svetelnej jednotky vrátane stĺpa cca. 1100 €, je 

potrebných min. 6 ks, p. Fedorocko pripravil realizačný projekt a oslovil mesto Košice na 

podporu tohto zameru, do súťaže sa prihlásili 3 fy, víťazná fy dala ponuku na 16000 €. Termin 

realizácie 12/2019.   Zodpovedný Fedoročko M.  T: 12/2019 

 



 

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

Čakáme na vyhodnotenie a odpoveď. Naša žiadosť bohužiaľ nebola úspešná. Zodpovedný 

p.Pčolová Š., Fedoročko M. T: priebežne - 12/2019 

7) 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:  12/2019 

8) Plánujeme dokončiť osadenie basketbalových košov, povolenie na realizáciu od mesta Košice 

bolo schválené. Zodpovední:  Vrábel P. T: Q1/2020 

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

T:01/2020 

10) Overíme možnosť platnosti  poukážok do fy Martinus - Fedoročko M.  T: 11/2019  

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

program Kúzelná fyzika, plánovaný termín: 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 

 

K bodu 6.  Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- termin Mikuláš - piatok 6.12.2019, stretnutie dobrovoľníkov o 7:15 pred školou. 

- termín stretnutia Rady rodičov - pondelok 13.01.2020 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

 K bodu 7.  p. Šimko J. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady rodičov 

bolo dohodnuté na pondelok 13.01.2020 o 17.00 v školskej knižnici 

 

Zapísal: V Košiciach 03.12.2019  

Šimko Ján 

 


