
 

 

Zápisnica č. 5/ 2020-2021 
zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 
 

Konanej dňa 11.05.2021  od 17:00 hod., Átrium ZŠ Belehradská 21, Košice.  

Prítomní: hosťka p. Horváthová Mária - riaditeľka školy, Bačová Marcela, Szabó Július, Fedoročko Marek, 

Čavarová Alexandra, 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 - zmeny,  

b. schodisko v Átriu,    

c. športová olympiáda - presun,  

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

kolobežkou, kolieskovými korčuľami, apod..  

5. Diskusia.  

6. Uznesenia.  

7. 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. Marcela Bačová informovala o stave financií RRŠ k 10.05.2021. Stav účtu v banke bol 5 549, 17€. 

V hotovosti v pokladni RRŠ je 313,65€.  

 

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

● Na rekonštruovaných stenách bola doplnená edukačná výzdoba, podľa ročníkov, ktoré sú 

v priestoroch.  

● ZŠ Belehradská ako jedna z dvoch škôl v Košiciach sa zapojila do projektu Mliečny školský program. 

● Bola dokončená komplexná rekonštrukcia telocvične a šatní.  

● Pani riaditeľka požiadala o súčinnosť mestskú aj štátnu políciu, ktorí vykonávajú svoju činnosť hlavne 

v čase odchodu detí zo školy a boli udelené aj sankcie za porušenia zákazu vjazdu ku škole v určenom 

čase.  

● Pani riaditeľka poprosila radu rodičov o súčinnosť pri hlasovaní o zapojenie sa do projektu „Čerstvé 

hlavičky“, hlasovanie prebieha od 13.05.2021.  

 

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

● Petangové ihrisko a spôsob presného financovania bude upresnený po osobnom stretnutí s p.Čopom 

z mesta. Pre posun v realizácii petangového ihriska bude mestská časť (plán je realizovať stavbu v 

júni-júli) požiadaná o presun príspevku  400€ z realizácie petangového ihriska, na ktoré boli pôvodne 

schválené, na zakúpenie prenosného pingpongového stola.  



 

 

● Átrium  - zakrytie hornej terasy markízou bolo dokončené, schodisko medzi hornou a strednou 

terasou bolo doplnené, bolo odsúhlasené doplnenie schodisko medzi strednou a dolnou terasou. 

Spevnenie spodnej trávnatej terasy zatrávňovacou rohožou (30m dĺžka a 2m šírka).  

● Organizácia športovej olympiády po dohode bola presunutá vzhľadom na pandemickú situáciu na 

september 2021. Na základe tohto presunu bude v druhom polroku mestská časť požiadaná 

o vyhradenie financií na projekt realizácie športovej olympiády v septembri 2021 na ZŠ Belehradská 

– je potrebné plánovať jej organizáciu. Osloviť požiarnikov, zdravotníkov, pripraviť kultúrny program 

a športové disciplíny. Rezervovať medaily a poháre (zodpovedná p. Daniela Geletková).  

● Piktogramy (informačné tabule) k bežeckému oválu budú doplnené na budovu školy podľa dohody 

s pani riaditeľkou.  

 

K bodu 5. DISKUSIA  

1. RRŠ - riešenie povrchu bežeckého oválu, tzv. TARTAN, po uplatnení reklamácie bolo prisľúbené zo strany 

mesta Košice, že povrch bežeckého oválu bude v čase letných prázdnin vymenený/opravený a bude 

vybudovaný gabionový plot, ktorý spevní zem v okolí bežeckého oválu, tak aby sa nezosúvala na Tartan.   

 

K bodu 6.  Uznesenia - prítomní schválili jednomyseľne, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania: 

- Najbližšie stretnutie RRŠ bude 07.06.2021 o 17:00 v Átriu školy.  

- Rozpočet pre dokončenie prepojenia strednej a dolnej terasy v Átriu cca. v sume 1595€ (schodisko) a cca 

v sume 500€ (zatrávňovacia rohož).  

 

K bodu 7.  p. Marek Fedoročko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, nasledujúce stretnutie Rady 

rodičov bolo dohodnuté na utorok 07.06.2021 o 17.00 v átriu školy.  

 

 

Zapísal:  V Košiciach 31.05.2021  

Jana Hrabkovská  

 

 


