
 

Zápisnica č. 8/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   20.04.2020  od  17:00 – 18:30 - google meet - virtuálne stretnutie 

Prítomní: p.riaditeľka Horváthová M., Jakubčáková A., Geletková D.,  Pčolová Š., Szabó J.,Fedoročko 

M.,Šimko J. 

 

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. sme požiadali o  informáciek stavu pokladne k dátumu 20.04.2020 bol xxx € v 

hotovosti a stav účtu v banke bol xxxx €.  

 

K bodu 3.   p. riaditeľka školy Horváthová M. informovala RR v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR na 

hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v 

školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020 a po prerokovaní na zasadnutiach PK o 

prijatých opatreniach vo vyučovacom procese: 

● online vyučovanie prostredníctvom aplikácií, zoom, skype, jitsi, meet. 

● úlohy zadávané  formou projektou prostredníctvom edupage 

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

súťaž 

● učebné osnovy ostávajú v platnosti 

● Záverečné hodnotenie žiakov - https://zsbelehradska.sk/zaverecne-hodnotenie-ziakov/  

● Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2020/21 - https://zsbelehradska.sk/zapis-do-1-rocnika/ 
● Zrušení monitoru 9. tried 

 

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) Prebieha projekt 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. Oslovili sme dobrovoľnícke centrum KE - p. Langerová. 

Zodpovední Fedoročko M.,  T: 03/2020  

3) Plánujeme revitalizáciu pôvodných basketbalových košov v spolupráci s p. Viňovským, v sume 

cca 350€ povolenie na realizáciu od mesta Košice bolo schválené. Zodpovedný:  Fedoročko M.. 

T: M 2020, resp. do konca Q2/2020 

4) 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 

5) Zrušili sme realizáciu školskej športovej Olympiády 2020 pre deti v spojení s MDD, pre cca 700 

detí. Ušetrené peniaze sme presunuli na realizáciu obnovy školského Átria   Zodpovední: 

Fedoročko M., Geletková D., p. Jakubčáková A., p. Šimko J.  T: 05/2020 

6) Použky Martinus - je potrebné zabezpečiť minutie poukážok spoločnosti martinus v hodnote 

445€ (11 ks 10€, 67 ks 5€) Zodpovední:  Fedoročko M., p. Jakubčáková A.  T: 05/2020 

 

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

hlasovania : 

- jednohlasne sme schválili presun financií z nerealizovaných akcií RR na projekt revitalizácie 

školského átria. 

- termín stretnutia Rady rodičov - pondelok 15.06.2020 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 15.06.2020 o 17.00 v školskej knižnici 

 

Zapísal: V Košiciach 14.06.2020  

Šimko Ján 

 

http://www.startlab.sk/

