
 

 

Zápisnica č. 4/ 2020-2021 
z online zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 
 

Konanej dňa 13.04.2021  od 17:00 hod., google online meet.  

Prítomní: hosťka p. Horváthová Mária - riaditeľka školy, Szabó Július, Fedoročko Marek, Čavarová Alexandra, 

Šimko Ján, Pčolová Štefánia, Vlková Jana, Geletková Daniela, Hrabkovská Jana 
 

Program:  

1. Otvorenia a návrh programu.    

2. Aktuálny stav financií na účte RRŠ.      

3. Aktuálny stav na škole.     

4. Plánované projekty na rok 2021: 

a. vybudovanie petangového ihriska,  

b. schodisko v Átriu + markíza na hornú terasu,   

c. umiestnenie informatívnych piktogramov pre zákaz vstupu na bežecký ovál  s bicyklom, 

kolobežkou, kolieskovými korčuľami, apod.,  

d. osvetlenie basktebalového ihriska,  

e. lanové ihrisko,  

f. športová olympiáda.  

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

6. Diskusia.  

7. Uznesenia.  

8. Záver.  

 

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

zasadnutí RRŠ. 

 

K bodu 2.  p. Marek Fedoročko informoval o stave financií RRŠ k 31.03.2021. Stav účtu v banke bol 11 185, 

54€. V hotovosti v pokladni RRŠ je 530,42€. vyzbierané na ZRPŠ od septembra 2020 je spolu 9900,-€. Od 

januára 2020 do augusta 2020 prišlo na účet z Daňového úradu 2% v sume 1 091,47 €. Následne od septembra 

2020 do konca marca 2021 prišlo na účet z Daňového úradu 2%  v sume 2 557,29,- €. Spolu to tvorí čiastku 

za rok 2019  zo zaplatenej dane 3 648,76 €.  

 

K bodu 3.  p. riaditeľka školy Mgr. Mária Horváthová informovala RRŠ o : 

● 1. stupeň prezenčné vyučovanie - 97% žiakov, spolu so žiakmi, ktorí sa nemôžu vzdelávať z domu.  

● Od 16.4.2021 nastupujú do školy žiaci 8. a 9. ročníkov, prvé 3 týždne majú byť socializačné 

v spolupráci so školskou psychologičkou a  špeciálnou pedagogičkou.  

● 26.4.2021 nastupujú žiaci druhého stupňa, prvé 3 týždne majú byť socializačné v spolupráci so 

školskou psychologičkou a  špeciálnou pedagogičkou. 

● V dňoch 9. a 10.4.2021  prebehol zápis do prvých ročníkov pre školský rok 2021/2022, kde sa zapísalo 

85 detí, z ktorých u 3 je predpokladaný odklad. Otvoria sa teda 4 triedy prvákov. Z nich 16 rodičov 

malo záujem o vyučovanie matematiky Hejného metódou, a teda jedna trieda bude s vyučovaním 

matematiky touto metódou.  

 



 

 

● Vyučovanie matematiky Hejného metódou pokračuje aj na druhom stupni, zatiaľ ju zabezpečuje pani 

učiteľka Mgr. Dagmar Babejová.  

● Doplnenia sa kvetináče na okraji cesty pri multifunkčnej obchodnej budove pred školou tak, aby sa 

zabránilo prechádzaniu áut v tomto priestore, a aby sa tam nevytvárali nánosy blata, ktoré následne 

špinia chodník ku škole..  

● Bolo dokončené plánované vymaľovania a vysprávky cca. 780m2 na chodbe, kde sú triedy II.stupňa. 

● Na rekonštruovaných stenách je plánované umiestnenie edukačnej výzdoby vždy podľa ročníkov, 

ktoré sú v priestoroch.  

K bodu 4.  p. Marek Fedoročko informoval RRŠ o plánovaných a pripravovaných projektoch: 

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

sume cca. 1500 eur bude upresnený, p. Fedoročko pripravuje aj alternatívny projekt s lavičkami, 

odpadkovými košmi, stolnotenisovými stolmi a solárnym LED osvetlením, kde by sa žiadalo o 

financovanie mesto Košice - príprava projektu 04/2021 (architekt - p.Tracik). Pripravuje sa stretnutie 

s riaditeľom magistrátu p. Čopom ohľadom možného spolufinancovania projektov zo strany mesta 

Košice. Predpokladaný termín: Apríl/Máj 2021 - podľa vyťaženosti p. Čopa.  

● Átrium  - zakrytie hornej terasy markízou 4x2m, rozpočet cca 290€ (s tým, že inštaláciu zrealizujú 

rodičia (Julo s Marekom) formou dobrovoľníckej práce, keď to počasie dovolí), dokončenie 

prepojenia hornej a strednej terasy v átriu školy schodiskom - vyhotoví spoločnosť ASKOZVAR. Tesne 

pred realizáciou bude potrebné trávu v priestore átria pokosiť a odstrániť neporiadok zo stromov tak, 

aby mohlo byť schodisko zrealizované. Ak bude toto riešenie vyhovovať, tak sa uvažuje do budúcna 

aj o schodisku zo strednej terasy na spodnú časť Átria.  

● Osvetlenie basketbalového ihriska – je potrebný projekt na prívod elektroinštalácie k ihrisku 

a zapojenie. Celkový odhadovaný rozpočet nákladov je okolo 5000,-€.   

● Lanové ihrisko pre deti do 12 rokov – k ihrisku bude osadená tabuľa s informáciami, projekt na 

realizáciu ihriska je pripravený. Celkové náklady sú približne 6.000 €. (jedna prekážka cca. 1500 €) 

● Piktogramy k bežeckému oválu budú zatiaľ nakreslené na schodoch a doplnené školou ako 

informačné banery na stenu školy.  

● Športová olympiáda – je potrebné plánovať organizáciu športovej olympiády. V máji na stretnutí RRŠ 

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 medaily a víťazné poháre.  (Zodpovedná Daniela Geletková).  

 

K bodu 5. p. Marek Fedoročko informoval o nových výzvach na získanie financií pomocou grantov a projektov 

rôznych nadácií (TESCO a Karpatská nadácia). Projekty je možné využiť práve na otvorenie kurzov varenia v 

spolupráci so seniormi v zrekonštruovaných kuchynkách v bloku F, prípadne na financovanie výstavby 

petangového ihriska a ping-pong.areálu.   

 

K bodu 6. DISKUSIA:  

1. p. Alexandra Čavarová - požiadala pani riaditeľku školy Mgr. Máriu Horváthovú o možnosť písomného 

oslovenia mestskej a štátnej polície na spoluprácu pri zabezpečení pohybu vozidiel v zákaze vjazdu, počas 

príchodu a odchodu detí do/zo školy. Nakoľko tento zákaz je opakovane porušovaný zo strany niektorých 

rodičov. Uvedený problém nie je možné riešiť operatívnym volaním MP alebo ŠP, nakoľko rodič, ktorý zákaz 

porušil, sa do príchodu MP alebo ŠP už na mieste porušenia  nenachádza.  

2. p. Dana Geletková - ponúkla pomoc pri príprave podkladov ku grantu - projektu Karpatská nadácia. 



 

 

3. RRŠ - riešenie povrchu bežeckého oválu, tzv. TARTAN, na viacerých miestach sa trhá z dôvodu nevhodne 

vyhotoveného podložia, spôsob opravy je v štádiu riešenia. Keďže dielo nikdy oficiálne nebolo odovzdané do 

užívania zhotoviteľom, možnosti riešenia sú obmedzené. Bolo navrhnuté riešenie formou reklamácie. Ak 

nebude možné túto časť využiť, po skončení doby záruky sa budú hľadať náhradné riešenia.  

4. p. Štefánia Pčolová - poďakovala riaditeľka školy a celému učiteľskému zboru za promptnosť a perfektnú 

realizácia online vyučovania počas aktuálnej pandemickej situácie a sprístupnenie vzdelávania pre čo najširšie 

spektrum žiakov.   

5. RRŠ - preverovala možnosti vstupu a pohybu žiakov pri rozšírení nástupu žiakov do školy pre 8. a 9. ročníky 

po uvoľnení pandemických opatrení a organizácii ranného filtra žiakov. Vstup a pohyb žiakov bude 

zabezpečený inými vchodmi tak, aby možnosť stretnutia prvého stupňa a končiacich ročníkov bola 

minimálna.  

 

K bodu 7.  Uznesenia - prítomní schválili jednomyseľne, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania: 

- Najbližšie stretnutie RRŠ bude 11.5.2021 o 17:00 online alebo v prípade dobrého počasia v átriu školy.  

- Rozpočet pre dokončenie prepojenia hornej a strednej terasy v Átriu spolu s markízou v sume cca. 2800€. 

(schodisko a markíza).  

 

K bodu 8.  p. Marek Fedoročko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady 

rodičov bolo dohodnuté na utorok 11.05.2021 o 17.00 online. 

 

 

Zapísal:  V Košiciach 17.4.2021  

Jana Hrabkovská  

 


