
 

Zápisnica č. 6/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   10.02.2020  od  17:00 – Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie - p. Šimko J. 

2. Správa o stave financií RR 

3. Informácie p. riaditeľky - Horváthová M. 

4. Kontrola úloh 

5. Diskusia - iné 

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 10.02.2020 bol 4 281,89 € v hotovosti 

a stav účtu v banke bol 13 841.29 €.  

 

K bodu 3.   p. riaditeľka školy Horváthová M. informovala RR o: 

● karnevale na 1. stupni a návšteve filmového predstavenia 2. stupňa 31.01.2020 

● besede o prevencii návykových látok pre 7. ročník 

● tréningu s dobrovoľníkmi červeného kríža o prvej pomoci pre 3. ročník, forma prípravy na 

súťaž 

● prebiehajúcej rekonštrukcii kuchyniek pre výuku techniky na 2. stupni v bloku F 

● znovu zavedení vyučovania technických prác v dielni pre 8. a 9. triedy 

● na prelome Marca a Apríla bude ZRPŠ 

 

K bodu 4.   p. Šimko J..  spoločne so zástupcami RR kontroloval úlohy: 

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

na prístupovej 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 - Q2/2020 

 



 

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, 

predbežne bol projekt podporený mestom, podarilo sa uspieť a získať grant z Nadácie Tatra 

Banky pre obnovu átria v sume 1300€. Pripravuje sa zbierka financií prostredníctvom portálu 

www.startlab.sk, plánujú sa dobrovoľnícke brigády. Plánujeme osloviť Coop Jednotu a súťažiť o 

grant na podporu lokálnych komunít, prepojiť deti, dôchodcov aj rodičov prostredníctvom 

mimoškolských aktivít v priestoroch školy a školského areálu.  Zodpovední Geletková D., 

Fedoročko M., Šimko J.  T: 03/2020  

3) Pán Fedoročko M. aktívne prispel k dokončeniu osvetlenia atletického oválu, plánujeme debatu 

ohľadne možnosti realizácie osvetlenia ďalších  športových plôch, Cena jednej svetelnej 

jednotky vrátane stĺpa cca. 1100 €, je potrebných min. 6 ks (4 ks - multifunkčné ihrisko a 2 ks - 

basketbalové ihrisko), p. Fedoročko pripravi realizačný projekt a oslovi mesto Košice na podporu 

tohto zámeru Termin realizácie 12/2019 splnený.   Zodpovedný Fedoročko M.  T: Q1/2020 

4) 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. M.Fedoročko, realizuje výber partnera na dodávku športových potrieb a ich 

dodávku. Vyúčtovanie realizuje p. Vrábeľ koncom februára 2020.  T:  02/2020,  

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

bolo schválené. Zodpovedný:  Vrábel P. T: Marec 2020, resp. do konca Q1/2020 

6) Plánujeme zvýšiť efektivitu výberu 2% pre RR, oznam o možnosti darovať 2% bol publikovaný 

na web stránke školy a prostredníctvom portálu EduPage pre všetkých rodičov, stratégiu ako na 

to pripraví p. Geletková D. T:02/2020 

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

program Kúzelná fyzika, plánovaný termín:  19. február 2020. Viac o projekte na 

http://kuzelnafyzika.sk/  bol konzultovaný aj 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 

8) Spoluorganizácia volieb do Rady školy - je potrebné zvolať širšiu radu rodičov na marec 2020 a 

navrhnúť kandidátov do RŠ, predbežný termín voľby je stanovený na apríl počas ZRPŠ. 

9) Olympijský odznak všestrannosti - dali sme návrh na zapojenie sa školy do tohto projektu 

T: Q1/2020 

10) Pripravujeme realizáciu školskej športovej Olympiády 2020 pre deti v spojení s MDD, 

komunikujeme s kabinetom TV o  programe. Termín Olympiády dohodnutý na 29.05.2020 

(Piatok). P. D. Geletková pripraví projekt, pokúsime sa zapojiť aj miestnu samosprávu. 

Odhadované náklady: cca. 600 € k spomínanej sume sme sa dohodli na doplnení balíčku MDD v 

sume 400€ pre cca 700 detí.  Zodpovední:  Fedoročko M., Geletková D., p. Jakubčáková A., p. 

Šimko J.  T: 05/2020 

 

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

hlasovania : 

- zvolať širšiu radu rodičov na marec 2020 a navrhnúť kandidátov do RŠ, voľby predbežný 

termín voľby je stanovený apríl v priebehu ZRPŠ. 

 

http://www.startlab.sk/
https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/
http://kuzelnafyzika.sk/


 

- jednohlasne sme schválili 300€ na reklamné materiály pre propagáciu zbierky na projekt 

revitalizácie školského átria. 

- termín stretnutia Rady rodičov - pondelok 09.03.2020 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 09.03.2020 o 17.00 v školskej knižnici 

 

Zapísal: V Košiciach 11.02.2020  

Šimko Ján 

 


