
 

 

Zápisnica č. 1/ 2021-2022 
zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa 07.09.2021  od 17:00 hod., senzorická miestnosť ZŠ Belehradská 21, Košice.  

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

Alexandra, Hrabkovská Jana, Peter Vrábel, Daniela Geletková, Beata Gress Halasz  

 

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. získané granty RRŠ,  

c. športová olympiáda - realizácia projektu,  

d. letné komunitné kino.  

5. Diskusia.  

6. Uznesenia.  

7. Záver.  

 

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

zasadnutí RRŠ. 

 

K bodu 2.  p. Marcela Bačová informovala o stave financií RRŠ k 31.08.2021. Stav účtu v banke bol 5.649, 18€. 

V hotovosti v pokladni RRŠ je 547,99€. Vyzbierané na ZRPŠ za školský rok 2020/2021 bolo                                      

spolu 10 004,-€. Z finančných prostriedkov z daňového úradu 2% z dane na účet prišlo spolu v sume 

5.409,14€. Z grantov a výziev spolu získala RRB21 finančné prostriedky vo výške 1 900,-€. Príspevky 

dobrovoľných darcov boli vo výške: 772,- € 

 

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

● Mestská aj štátna polícia priebežne kontroluje dodržiavanie zákazu vjazdu ku škole v určenom čase (od 

7.00 hod.-8.00 hod. a od 12.30 - 17.00 hod.).  

● Rodičovské združenia na škole budú organizované pre rodičov žiakov v 1. ročníku dňa 8.9.2021 o 16:30 

hod. a pre rodičov žiakov 2. až 9. ročníka dňa 16.9.2021 o 16:30, resp. 17.00 hod. v priestoroch tried 

ZŠ Belehradská 21, Košice. p. Hrabkovská, p. Fedoročko a p. Čavarová budú prezentovať činnosť Rady 

rodičov školy na týchto triednych aktívoch pre 1.ročník a zdôraznia dôležitosť výberu zástupcu triedy 

do Rady rodičov školy.  

● K 1.9.2021 nastúpilo 688 detí (+11 detí oproti minulému roku), 16 tried na prvom stupni a 14 tried na 

druhom stupni.  V 7.ročníku došlo k zlučovaniu tried, takže tento školský rok máme v 7.ročníku iba 2 

triedy.  

● 16.9.2021 sa uskutoční v škole Európsky deň jazykov.  

● Škola sa zapojila aj do Európskeho týždňa športu 20.9.-24.9.2021 a taktiež 8.9.2021 budú 

reprezentovať školu aj študenti na JUMP Feste v centre mesta.  



 

 

● Škola bude aj tohto roku zapojená do programu Európska noc výskumníkov.  

● 30.9.2021 sa uskutoční tzv. SKOK DO TRIEDY- privítanie prvákov.  

● 30.9.2021 - Deň na kolieskach, kedy žiaci prichádzajú do školy na kolobežkách, korčuliach a ŠKD ma 

taktiež pre deti od 2-4 ročníka pripravený program; taktiež sa uskutoční Minimaratón.  

 

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

● Rada rodičov buduje petangové ihrisko aj s pomocou finančných prostriedkov od mesta Košice cez 

Dobrovoľnícky grant a taktiež z Fondu zdravia. Taktiež MČ - Sídlisko Ťahanovce prispela na kúpu lavičiek 

a odpadkového koša. Zvyšné náklady sú kryté z rozpočtu Rady rodičov školy. Realizácia by mala byť 

dokončená v priebehu najbližších dní. V rámci ihriska budú realizované aj dve lavičky, pingpongové 

stoly a kôš na odpad + informačná tabuľa o hre a pravidlách.   

● Organizácia športovej olympiády po dohode bola presunutá vzhľadom na pandemickú situáciu na 24. 

september 2021. Presná realizácia bude ešte potvrdená podľa aktuálnej pandemickej situácie.  Na 

realizáciu športovej olympiády boli zakúpené už objednané a zakúpené medaile a poháre, ktoré budú 

dodané do 20.9.2021. Keďže na tento projekt sa taktiež podarilo získať grant mesta Košice na podporu 

kultúrnych a športových podujatí, tak p.Fedoročko požiada mestských úradníkov  o  presun 

schválených financií na podporu tejto športovej olympiády do roku 2022 (jún).  

● Počas letných prázdnin bolo pod holým nebom v rámci projektu letného komunitného kina 

odpremietaných 9 filmov.  Osvedčili sa hlavne rozprávky, kde bola pravidelná účasť nad 100 ľudí. 

Rozpočet (príjmy a výdavky) na realizáciu letného komunitného kina bude prezentovaný na najbližšom 

stretnutí RRŠ p. Fedoročkom. 

● V prípade potreby použitia malého pódia je možné sa s požiadavkou obrátiť na organizáciu Úsmev ako 

dar (p. Dráb), ktorí vlastnia pódium o rozmeroch cca. 3x4m a sú ochotní v prípade potreby ho požičať 

za veľmi výhodných podmienok.  

● p.Fedoročko poprosil pani riaditeľku o súčinnosť pri prezentácii aktivít RRŠ počas rodičovských 

stretnutí hlavne v prvých, ale aj v ostatných ročníkoch. Požiadal o možnosť zúčastniť sa jednotlivých 

rodičovských stretnutí v dňoch 8.9.2021 a 16.9.2021 a taktiež o potrebu propagácie aj učiteľským 

zborom v rámci komunikácie s rodičmi. Triedny učiteľ by mohol prezentovať na pár minút základné 

informácie  o činnosti Rady rodičov školy, prípadne osloviť zvoleného zástupcu triedy v RRŠ, aby 

odprezentoval jej činnosť. V prípade, že zvolený zástupca sa nezúčastňuje zasadnutí Rady rodičov, tak 

realizovať novú voľbu zástupcu triedy, ktorý by pokrýval tieto aktivity a komunikoval informácie z Rady 

rodičov školy priamo rodičom v triede.   

 

K bodu 5. DISKUSIA  

1. RRŠ - tohtoročný ročný príspevok do ZRPŠ už nebude rozdelený na časti, celkový príspevok bude tvoriť 

20,-€ na jedno dieťa a bude sa platiť na každé dieťa navštevujúce školu.  Z týchto peňazí Rada rodičov 

pokrýva všetky pravidelné výdavky ako napríklad Mikulášsky balíček, balíček na Deň detí, príspevky na 

karneval a iné športové/kultúrne podujatia v škole, odmeny pre žiakov v rámci rôznych olympiád a 

súťaží, investičné aktivity a pod..  

2. RRŠ – RRŠ plánuje pokračovať v projekte letného komunitného kina v priestoroch areálu školy aj  počas 

budúcoročných letných prázdnin a premietali by sa prevažne rozprávky a rodinné filmy. V prípade 

priaznivej pandemickej situácie by mohlo byť Letné kino spojené aj s inými detskými atrakciami a 

vystúpeniami počas víkendov, resp. piatkov.   



 

 

3. RRŠ - plenárne zasadnutie RRŠ a ďalšie zasadnutie RRŠ je plánované na koniec mesiaca september 

2021.  

4. V rámci diskusie Peter Vrábel oznámil, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti bohužiaľ už ďalej 

nebude môcť vykonávať funkciu predsedu RRŠ v školskom roku 2021/2022. Na najbližšej plenárnej 

schôdzi bude toto oznámenie uvedené. Následne prebehne voľba výboru RRŠ a nového predsedu RRŠ.   

Apelujeme na členov RRŠ, aby zvážili prípadných kandidátov na pozíciu predsedu RRŠ.  

 

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

- Na zasadnutí bol odsúhlasený odklad umiestnenia pingpongových stolov vo vonkajších priestoroch 

vzhľadom na príchod zimných mesiacov a nepriaznivého počasia v prípade, ak ich dodanie od dodávateľa 

nebude realizovaná do jedného maximálne dvoch týždňov.  

 

K bodu 7.  p. Marek Fedoročko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

Zapísal:  V Košiciach, 08.09.2021  

Jana Hrabkovská  

 


