
 

Zápisnica č. 9/2019/2020 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

konanej dňa   15.06.2020  od  17:00 – Knižnica, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie - p. Vrabel P. 

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. Vrabel P..  

 

K bodu 2.   p. Bačová M.  informovala o stave pokladne k dátumu 15..06.2020 bol 105,01 € v hotovosti a 

stav účtu v banke bol 1 837.01 €.  

 

K bodu 3.   p. riaditeľka školy Horváthová M. informovala RR o prijatých opatreniach vo vyučovacom 

procese: 

● online vyučovania prostredníctvom aplikácií, zoom, skype, jitsi, meet sa zúčastnilo cca 60% detí 

● úlohy boli  zadávané  formou projektov prostredníctvom edupage 

● deti, ktoré nemali prístup k online vyučovaniu dostávali úlohy v obálkach 3x týždenne, obálky 

boli pripravované v spolupráci s inkluzívnym tímom pracujúcim na škole, pre obálky si deti 

chodili v presne stanovených časoch tak, aby sa dodržali všetky hygienické pokyny. Túto formu 

využilo cca 47 žiakov školy 

● po obnovení vyučovania na prvom stupni sa dobrovoľného vyučovania zúčastňuje  cca. 70% 

žiakov 

● učebné osnovy ostávajú v platnosti 

● od 22.06.2020 je obnovené vyučovanie už aj na druhom stupni, do 24.6.2020 sa pôjde podľa 

originálneho rozvrhu, následne budú triedny učitelia určovať rozvrh na každý deň podľa 

potreby 

● 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/ aktuálne je 

prihlásených 83 detí a otvoria sa 4 triedy 
● Bola ukončená rekonštrukcia kuchynky v bloku F pre technické vyučovanie a taktiež aj technické 

dielne. 

 

K bodu 4.   p. Vrábel P., Fedoročko M. spoločne so zástupcami RR kontroloval úlohy: 

 

https://zsbelehradska.sk/zapis-do-1-rocnika/


 

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   Tento bod a status ostáva 

nezmenený.  

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  

Aktuálny status:  Rekonštrukcia Átria je takmer ukončená. Prebehli všetky plánované práce. Sú 

zrekonštruované obe schodiská, na jednom je dokonca vybudovaná nájazdová rampa pre 

vozíčkarov, bolo nevyhnutné dať dole gabrince zo soklov a jednej celej bočnej steny (kvôli 

bezpečnosti) a sokle vyriešiť trávnatým kobercom a stenu úplne opraviť a potiahnuť novú 

stierku. V rámci odstránenia podstavca bolo odvezených 16 ton betónu, vynesených cez 400 

betónových kociek, dovezených cca. 20 ton hliny a 35 ton drveného kameniva. Realizovali sa 

zemné práce (úprava terénu, odvodnenie, výsadba trávy a pod.) a vybudovali 2 terasy o šírke 

2,7m. Zakúpili sa vyvýšené záhony z drevoplastu, kompostoviská a sud na vodu.  

Posledná vec, ktorú je potrebné ešte do konca prázdnin dokončiť je schodisko z hornej terasy 

na strednú terasu. Odhadované náklady sú cca.  1.500 €.  Celkový prehľad nákladov na tento 

projekt pripraví p. Fedoročko v spolupráci s p. Bačovou na ďalšie zasadnutie Rady rodičov.  

Škola zabezpečí vymaľovanie priestorov (stien), osadenie sedacích setov a kvetinovej výzdoby.  

3) Plánujeme revitalizáciu pôvodných basketbalových košov v spolupráci s p. Višňovským 

(Pesmenpol), v sume cca 350€. Povolenie na realizáciu od mesta Košice bolo schválené. 

Zodpovedný:  Fedoročko M.. T: M 2020, resp. do konca Q2/2020   Po obhliadke miesta 

inštalácie nových basketbalových košov bola cena inštalácie navýšená až na 850 € zo strany 

spoločnosti Pesmenpol.  p. Vrábeľ navrhol, že inštaláciu basketbalových košov zabezpečí v réžii 

Bytového podniku mesta Košice s 50% zľavou v celkovej cene 800 €. Rada rodičov školy 

schválila túto sumu na inštaláciu nových basketbalových košov.  

Aktualizácia zo dňa 7.7.2020:  p. Marek Fedoročko vyrokoval so spoločnosťou Pesmenpol cenu 

inštalácie za oba basketbalové koše vo výške 500 € aj vrátane vystavenia certifikátu o bezpečnej 

inštalácii pre potreby školy.  Úhradu 500 € za inštaláciu vykoná ZŠ Belehradská 21 (aby ten 

certifikát vystavil Pesmenpol priamo na ňu ako objednávateľa služby) a Rada rodičov formou 

darcovskej zmluvy prevedie 500 € na darcovský účet školy. Darovaciu zmluvu pripraví 

M.Fedoročko.  

 

http://www.startlab.sk/


 

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  

Vzhľadom k situácii s koronavírusom (COVID-19), neuskutočnili sa žiadne aktivity pre zvýšenie 

efektivity 2% výberu pre RR.  Napriek danej situácii sa však podarilo zabezpečiť min. 77 žiadostí 

od rodičov, učiteľov a zamestnancov školy.  Celkovo je odhadovaný príjem z tejto aktivity cca. 

3000 €.   Paralelne p. Fedoročko oslovil viacerých darcov v rámci projektu Rekonštrukcia Átria 

cez StartLab, aby svoje príspevky, ktoré poslali v rámci zbierky (ktorá bola neúspešná a tieto im 

boli naspäť vrátené) zaslali na účet Rady rodičov školy.  Celkovo sa tak podarilo vyzbierať cca. 

700 € od viacerých darcov.  

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) Poukážky 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  Vybavené. 

Poukážky boli minuté manažmentom školy na zakúpenie kníh a edukatívnych pomôcok pre deti. 

Zakúpené knihy budú deťom odovzdané na konci školského roka pri odovzdávaní vysvedčení.  

 

K bodu 6.  Uznesenia : 

- Najbližšie “neoficiálne” zasadnutie Rady rodičov školy sa uskutoční 31.8.2020 (pondelok) o 

18.00 hod. v priestoroch Domčeka (za ručnou umývačkou), kde by sme prebrali návrh rozpočtu 

na ďalší školský rok podľa aktuálneho stavu financií.  Prvé oficiálne zasadnutie Rady rodičov by 

sa uskutočnilo v septembri hneď po prvom rodičovskom združení, kde sa budú voliť zástupcovia 

rodičov do Rady rodičov školy. Termín sa upresní neskôr.  

 

 K bodu 7.  p. Vrabel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady 

rodičov bolo dohodnuté na 14.9.2020. (nedohodli sme na Rade presný termín, predbežne som si dovolil 

dať 14.9., ale vieme to operatívne zmeniť na augustovom stretku v Domčeku pre začatím školského 

roka podľa potreby)  

 

Zapísal: V Košiciach 16.06.2020  

Fedoročko Marek a Šimko Ján 

 


