
 

Zápisnica č. 1/2020/2021 

zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa   16.09.2020  od  17:00 – Školská Jedáleň, ZŠ Belehradská 21, 040 13 KE 

Prítomní: prezenčná listina 

 

Program:  

1. Návrh programu - p. Šimko J. 
2. Otvorenie – p. Vrábel P. – predseda RR 
3. Návrh kandidátov VVRR 
4.  Voľba členov výkonného výboru 
5.  Informácie p. riaditeľky Horváthovej M. 
6. Návrh poplatku ZRPŠ 
7. Návrh plánu činností RR na šk. rok 2020/2021  
8. Diskusia 
9. Termín plánovaných stretnutí členov a VVRR pre šk. rok 2019/2020 
10. Uznesenia a záver 

 

K bodu 2. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p. Vrábel P., poďakoval členom RR za prácu v minulom 

školskom roku a privítal členov rady rodičov na plenárnom zasadnutí. 

 

K bodu 3.  Návrh členov výkonného výboru RR (VVRR) - p. Šimko J. navrhol na pozície VVRR: 

● na pozíciu predsedu - p. Peter Vrábel - prijal kandidatúru 

● na pozíciu podpredsedu - p. Fedoročko Marek, Geletková Daniela - prijali 

kandidatúru 

● na pozíciu hospodárky - p. Bačová Marcela - prijala kandidatúru 

● na pozíciu tajomníka - p. Szabó Július - neprijal kandidatúru, počas plenárneho 

zasadnutia sme poprosili rodičov o spoluprácu, na pozíciu tajomníčky sa 

prihlásila p. Hrabkovská J. - prijala kandidatúru 

● na pozíciu predsedkyne revíznej komisie -  p. Pčolová Štefánia - prijala 

kandidatúru 

 

K bodu 4.  Voľba členov výkonného výboru Rady rodičov, prítomných bolo 21 členov RR, traja rodičia 

zastupovali po dve triedy, viď prezenčná listina, spolu bolo k dispozícii 24 platných hlasov.  

Hlasovaním bol pre školský rok 2020/2021 zvolený VVRR v tomto zložení:  

● Predseda: štatutár - Peter Vrábel - Za bolo 23, 0 bolo proti, zdržal sa kandidát 

● Podpredseda: Daniela Geletková, Marek Fedoročko - Za bolo 23, 0 bolo proti, zdržali sa 

kandidáti 

● Hospodár: Marcela Bačová - Za bolo 23, 0 bolo proti, zdržala sa kandidátka 

● Predseda revíznej komisie:  Štefánia Pčolová - Za bolo 23, 0 bolo proti, zdržala sa kandidátka 

● Tajomník: Hrabkovská Jana - Za bolo 23, 0 bolo proti, zdržala sa kandidátka 

 



 

 

Členovia RR : Andrášiková Viktória, Ďuricová Jacqueline, Farkašová Andrea,  Július Szabó, Lucia 

Bodnárová, Marián Feňovčík, Slavomír Čuchta, Miroslava Capuličová, Alexandra Čavarová, Jana Vlková, 

Renáta Boldocká, Milena Závacká, Kvetoslava Lévaiová, Eugen Molnár, Ján Šimko 

  

K bodu 5.  p. riaditeľka školy Horváthová M. poďakovala RR za pomoc pri otvorení školského roku. 

Informovala prítomných o spolupráci RR a školy, o pláne práce školy, školskom vzdelávacom programe. 

V školskom roku 2020/2021 má škola 30 tried , ktoré navštevuje 679 žiakov. Na škole je zriadených 9 

oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 64 kvalifikovaných pedagógov, 

jedna odborná zamestnankyňa a 21 nepedagogických zamestnancov. Vyučovanie prebieha v tradičných, 

pekne upravených triedach, ako aj v odborných učebniach. Súčasťou školy sú pracovne vedenia školy a 

hospodárky školy, pracovňa výchovnej poradkyne, školskej psychologičky a školskej špeciálnej 

pedagogičky, jedáleň, knižnica, herne a kabinety. Viac na stránke školy https://zsbelehradska.sk/. 

 

K bodu 6.  p. Fedoročko M. informoval o pláne RR a aktivitách RR v šk. roku 2019/2020 predniesol návrh 

na zvýšenie príspevku RRŠ v šk. roku 2020/2021 : 

- Príspevok RRŠ - ZRPŠ - 12 EUR 

- Príspevok do fondu opráv - údržba a opravy v škole - 8 EUR * 

* (v prípade viacerých súrodencov platí iba jeden, najstarší súrodenec) 

- Termín splatnosti príspevkov do 30.10.2020 

 

Poprosili sme p. riaditeľku aby pomohla informovať rodičov o poplatkoch prostredníctvom aplikácie 

Edupage.  Pani Bačová prichystala správu o hospodárení RRŠ v šk. roku 2019/2020, zverejnená je na 

stránke RR www.rrb21.org – v časti dokumenty - http://www.rrb21.org/dokumenty.  

Poprosili sme rodičov o aktivitu a pomoc pri činnostiach RR, vyzvali sme predsedov triednych aktívov 

1. ročníkov k spolupráci s VVRR. 

 

K bodu 6. Diskutovali sme o prioritách práce RR, dohodli sme sa, že na nasledujúcom zasadnutí RR 

budeme schvaľovať rozpočet. P. Fedoročko M. pripravil návrh rozpočtu RR. Poprosili sme p. riaditeľku 

o spoluprácu pri výbere poplatku pre ZRPŠ pomocou informácií v aplikácii EduPage. Počas októbra 

pomôžeme pri organizovaní dobrovoľníckej brigády na skrášlenie areálu školy. 

  

K bodu 7.  Termín plánovaných stretnutí členov a VVRR pre šk. rok 2020/2021 bol dohodnutý na prvý 

pondelok v mesiaci o 17.00 hod. v kuchynke bloku F. 

 

K bodu 8.  Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal 

hlasovania : 

- príspevok RRŠ na šk. rok 2020/2021 na príspevok RR  12 EUR  

- príspevok na údržbu a opravy RR v škole 8 EUR (v prípade viacerých súrodencov platí iba 

jeden-najstarší) 

- voľba členov VVRR 

- termín pravidelných pracovných stretnutí RR na prvý pondelok v mesiaci* 

* záväzne sa na každom pracovnom stretnutí potvrdí nasledujúci termín pracovného stretnutia 

 



 

 

K bodu 9.  p. Vrábel P. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady rodičov 

bolo dohodnuté na pondelok 07.10.2020 o 17.00 v školskej knižnici. 

 

Zapísal: V Košiciach 18.9.2020  

Šimko Ján, Hrabkovská Jana 

 


