
Zápisnica č. 3/2020/2021

Zápisnica č. 3/ 2020-2021

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

Konanej dňa   09.03.2021  od  17:00

online meet, prítomní: hosťka p. Horváthová M. - riaditeľka, Szabó J., Fedoročko M., Capuličová M.,

Čuchta S., Závacká M., Bellenyesi, Fenovčík M., Bodnárová L.

Program:

1. Návrh programu - p. Marek Fedoročko

2. Aktuálny stav financií na účte RRB21  (p. Bačová)

3. Aktuálny stav na škole (p. riaditeľka Horvathova)

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. obnova Dopravného značenia pred školou

e. piktogramy pre zákaz vstupu na bežecký ovál  s bicyklom, kolobežkou,kolieskovými

korčuľami

5. Možnosť zapojenia sa do grantov (rekonštrukcia športovísk, nákup kníh a ine projekty)

6. Organizácia športovej olympiády (1.6.2021)

7. 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 28.02.2021 bol stav účtu v banke

11 482.85 €.  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. informovala RR o :

● 1. stupeň prezenčné vyučovanie -68,67%

● poplatky ŠKD - p. Ficzeriová Ľ. - platí VZN, ak dieťa navštívi hoc aj 1. deň je potrebné uhradiť
poplatok za ŠKD

● V pavilóne C je kompletne vymenené linoleum

● v škole sa vymaľovalo cca 5000 m2 stien

● položilo sa nové linoleum cca 1460 m2

● prebehla rekonštrukcia triednych  šatní + 3 kúpeľní pri telocvični vrátane 18 spŕch + 8 šatní

● Zápis do 1. ročníka v šk.roku 2021/22, dátum a čas konania zápisu: 9. apríl 2021  (piatok) od

14.00 do 18.00 hod. a 10. apríl 2021  (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.
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● Online deň otvorených dverí 24.3.2021 na spoločné stretnutie sa môžete prihlásiť na

https://lnk.sk/chc8

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 cca.1400 eur bude upresnený, p. Fedoročko M.  pripravuje aj alternativny

projekt s lavičkami, odpadkovými košmi, stolnotenisovými stolmi a solárnym LED osvetlením,kde

by sme žiadali o financovanie mesto Košice - príprava projektu 04/2021 (architekt-p.Tracik)

● Átrium  - zakrytie hornej terasy markízou 4x2m, rozpočet cca 290€, dokončenie prepojenia

hornej a strednej terasy v átriu školy schodiskom, prekrytie hornej terasy 4m markízou

(predpokladaná cena do 300 € s tým, že inštaláciu zrealizujú rodičia formou dobrovoľníckej

práce v apríli keď to počasie dovolí)

● Schodisko  - p. Fedoročko požiadal o vypracovanie CP pre schodisko, rodičia jednohlasne

odsúhlasili realizáciu prostredníctvom firmy. P. Fedoročko osloví zopár firiem na nacenenie

navrhovaného riešenia, rozpočet je stanovený na cca. 2500€.

● Požiadame o obnovu dopravného značenia prístupového chodníka ku škole, pripravíme formou

hromadnej pripomienky v online priestore formulár pre rodičov na oboznámenie sa a podpísanie

pripomienky.

K bodu 5. 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 6. Uznesenia - prítomní schválili jednohlasne, proti nebol nikto rovnako sa nikto nezdržal

hlasovania :

- Najbližšie stretnutie RRB21 bude 13.4.2021 o 17:00 online

- Rozpočet pre dokončenie prepojenia hornej a strednej terasy v Átriu spolu s markízou v sume

2800 €

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

rodičov bolo dohodnuté na utorok 13.04.2021 o 17.00 online.

Zapísal: V Košiciach 30.03.2021

Šimko Ján

https://lnk.sk/chc8

