
 

Zápisnica č. 7/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   09.03.2020  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. Voľby RŠ - p. Ficzeriová 

4. Informácie p. riaditeľky - Horváthová M. 

5. Kontrola úloh 

6. Diskusia - iné 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 

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

 

K bodu 2.   p. Bačová M.  informovala o stave pokladne k dátumu 09.03.2020 bol 565,89 € v hotovosti 

a stav účtu v banke bol 12 552.89 €.  

 

K bodu 3.   p. Ficzeriová nás poprosila o spoluprácu pri voľbách do Rady Školy z dôvodu končiaceho 

volebného obdobia 2016 - 2020, dohodli sme sa, že pripravíme návrh na kandidátov zo strany RR, 

pomôžeme informovať na triednych aktívoch ZRPŠ, počas následujúceho ZRPŠ 16.04.2020, navrhovaný 

členovia zo strany RR sú p. Fedoročko M.,p. Vlková J., p. Geletková D., p. Molnár E. 

 

K bodu 4.   p. riaditeľka školy Horváthová M. informovala RR o: 

● WS o zdravom životnom štýle v spolupráci s RUVZ 

● prednáške o kyberšikane pre 2. stupeň 

● matematickej olympiáde 

● funkčnom žiackom parlamente a Valentínskej pošte, vykonávajú samostatnú činnosť, počas 

prestávok mávajú relácie na rôzne témy 

● vytvorila sa schránka dôvery 

● stretnutia žiackeho parlamentu sú 1x mesačne 

● od 11.03.2020 sa otvorí aj školský bufet 

● 18.03.2020 prebehne burza kníh 

● bol zakúpený výukový  program itools pre chémiu 

● nový krúžok Kin ballu na TSV 

● operatívna porada kvôli COVID 19, doplnené do tried jednorázové utierky, mydlá, dezinfekčné 

prostriedky, 2x umývanie podláh 

● DoD bol zrušený rovnako aj ŠVP v Máji 

 



 

 

 

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

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

5) 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 

6) Spoluorganizácia volieb do Rady školy - 16. apríl 2020 kandidáti do RŠ sú p. Fedoročko M.,p. 

Vlková J., p. Geletková D., p. Molnár E. 

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

T: Q1/2020 

8) 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. Požiadali 

sme MÚ Ťahanovce o dotáciu na podujatie vo výške 900€. 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 

 

 

http://www.startlab.sk/


 

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

hlasovania : 

- termín stretnutia Rady rodičov - pondelok 06.04.2020 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 06.04.2020 o 17.00 v školskej knižnici 

 

Zapísal: V Košiciach 11.03.2020  

Šimko Ján 

 


