
Zápisnica č. 2/2020/2021

z online zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice

Konanej dňa   16.02.2021  od  17:00

Program:

1. Návrh programu - p. Marek Fedoročko
2. Aktuálny stav financií na účte RRB21  (p. Bačová)

a. výber poplatkov od rodičov
b. príjem z 2%

3. Aktuálny stav na škole (p. riaditeľka Horvathova)
a. rekonštrukcia priestorov školy (telocvičňa, senzorická miestnosť, chodby a pod.)
b. výučba detí po návrate z dištančného vyučovania  1.stupeň
c. výučba detí na 2.stupni
d. poplatky za ŠKD za December, Január a iné.

4. Plánované projekty na rok 2021
a. vybudovanie petangového ihriska
b. schodisko v Átriu + markíza na hornú terasu
c. výsadba stromčekov, kríkov a zeleniny v Átriu
d. očistenie dlažby, orez suchých konárov na stromoch v Átriu

5. Moznost zapojenia sa do grantov (rekonštrukcia športovísk, nákup kníh a ine projekty)
6. Organizacia sportovej olympiady (1.6.2021)
7. Ine (napriklad: moznost udelenia plnej moci pre podpredsedov na podanie žiadosti o granty

a dotácie)
8. Uznesenia a záver

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov (RR) otvoril p.Fedoročko M. a privítal členov rady rodičov na online

zasadnutí RRB21.

K bodu 2. p. Bačová M.  informovala o stave financií k dátumu 15..06.2020 bol stav účtu v banke

11 316.01 €.  Do ďalšieho zasadnutia Rady rodičov pripraví p. Bačová v spolupráci s vedením školy

prehľad úhrad poplatkov podľa jednotlivých tried + informáciu o výške príspevkov za 2% za rok 2020.

Tieto podklady budú slúžiť k príprave komunikačnej kampane na darovanie 2% z dane aj v roku 2021.

K bodu 3. p. riaditeľka školy Horváthová M. sa ospravedlnila - zo zdravotných dôvodov sa nemohla

zúčastniť zasadnutia RRB21

K bodu 4. Pán Fedoročko M. informoval RRB21 o plánovaných a pripravovaných projektoch

● Petangové ihrisko na mieste priestoru pre vrh guľou, mestská časť prispeje 400€, celkový

rozpočet v sume 1200 až 1400 eur bude upresnený



● dokončenie prepojenia hornej a strednej terasy v átriu školy, prekrytie hornej terasy 4m

markízou (predpokladaná cena do 200 € s tým, že inštaláciu zrealizujú rodičia na dobrovoľníckej

báze)

● jarná výsadba ovocných stromčekov a krovín (je potrebné sa dohodnúť s riaditeľkou)

● prebehla rekonštrukcia knižnice v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice bol
doplnený aj knižný fond v sume cca. 8000€

● plánuje sa zriadenie senzorickej miestnosti (vedľa knižnice), ktorá by mala byť v marci hotová

● dokončuje sa výmena linolea, na chodbách pribudli lavičky a nové vybavenie šatní pri telocnični

vrátane nových spŕch a toaliet

K bodu 5. Je veľmi dôležité, aby sme sa zapájali do rôznych grantov. Je viacero možností, ako využiť
externé zdroje pre zveľaďovanie areálu našej školy. Zdieľanie grantov s vedením školy a spoločná

koordinácia postupov na úrovni riaditeľky, resp. zástupcov a vedenia Rady rodičov. Každý dobrovoľník,

ktorý by si “adoptoval” projekt je vítaný.

K bodu 6. Je potrebné plánovať organizáciu športovej olympiády a začiatkom mája padne definitívne

rozhodnutie o realizácii v závislosti od pandemickej situácie. Osloviť požiarnikov, zdravotníkov, pripraviť
kultúrny program (možno vystúpenie Kúzelnej fyziky) a pripraviť aj športové disciplíny. Zarezervovať
medaile a víťazné poháre.  (Zodp. Daniela Geletková)

K bodu 7. Pripravíme návrh plnej moci pre podpredsedov Rady rodičov, aby mohli konať v mene Rady

rodičov ak predseda nie je k dispozícii.  Taktiež je možné zaktualizovať stanovy Rady rodičov a upraviť
ich podľa aktuálnych potrieb.

Po skončení pandémie sa plánuje otvorenie kurzov varenia v spolupráci so seniormi v zrekonštruovaných

kuchynkách v bloku F (od jesene 2021)

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

hlasovania :

- Najbližšie stretnutie RRB21 bude 9.3.2021 o 17:00 online

- Udeliť plnú moc na zastupovanie v mene Rady rodičov namiesto predsedu pre oboch

podpredsedov spoločne.

K bodu 9. p. Fedoročko M.. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady

rodičov bolo dohodnuté na utorok 09.03.2021 o 17.00 v školskej knižnici, resp online (v závislosti od

pandemickej situácie)

Zapísal: V Košiciach 05.03.2021

Šimko Ján, Hrabkovská Jana


