
 

 

Zápisnica č. 3/ 2021-2022 
zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa 01.12.2021  od 17:00 hod., on-line.  ZŠ Belehradská 21, Košice.  

Prítomní Fedoročko Marek, Beata Gress Halasz, Jana Vlková, Andrea Farkašová, Mária Dlugošová, Ema 

Čepejová, Ďuricová Jacqueline, Zuzana Ontková Feketeová, Zuzana Kriska, Štefánia Pčolová, Daniela 

Geletková, Marián Feňovčík, Kvetoslava Lévaiová, Jozefína Makó, Alexandra Čavarová,  Mgr. Mária 

Horváthová hosť - riaditeľka školy,   

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. získané finančné prostriedky RRŠ,  

b. Mikuláš.  

c. 2% z dane - registrácia.  

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 30.11.2021. Stav účtu v banke bol 8 346,31€. 

V hotovosti v pokladni RRŠ je 519,21€. Vyzbierané na ZRPŠ za školský rok 2021/2022 bolo                                      

zatiaľ 7 260,-€ (363 žiakov). Zo spoločnosti KOSIT prišlo za zber papiera 228,-€.  

 

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

● aktuálnej pandemickej situácii: aktuálne sú 2 triedy v karanténe, cca 20 detí.  Ostatné deti navštevujú 

školu prezenčne. Je 13 chorých pedagógov, teda sa veľa zastupuje.  

● Škola má v pláne nakúpiť 9 interaktívnych tabúľ pre 5-7.ročník.  

● Hygienické a dezinfekčné prostriedky boli zakúpené na základe ponuky MŠVVaŠ SR na najbližší 

školský rok.  

● Pani riaditeľka informovala o odovzdávaní malej a veľkej telocvične, kde prebehne kompletná 

rekonštrukcia palubovky (december-január). Tieto práce by mali ukončiť kompletnú rekonštrukciu traktu F - 

toalety, šatne, rozvody,, svetlá, palubovka, steny.  

 

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

● Rada rodičov uskutoční pre 1-4. ročník Mikuláša v spolupráci s pedagogickým zborom (čert, anjel a 

Mikuláš) dňa 6.12.2021. V balíčku bude perník, jablko, mandarinka (ovocie sponzorsky zabezpečí Ing. Peter 

Vrábel). Perníky sú zabezpečené. Pre 5-9.ročník sa balíčky budú distribuovať prostredníctvom triednych 

učiteľov v pondelok ráno. V piatok je potrebné všetky triedy nabaličkovať a rozpočítať podľa počtu žiakov. .  



 

 

● Rekonštrukcia bežeckého oválu a doplnenie oporného múru sa tohto roku realizovať nebude. 

Investícia je posunutá na druhú polovicu roku 2022.  

● Financie na organizáciu športovej olympiády po dohode s mestom budú vyúčtované a preplatené. 

p.Fedoročko odovzdá potrebné podklady na magistráte mesta Košice. Náklady vo výške 1 460,-€ budú 

preplatené do konca januára 2022.  Konať sa bude pravdepodobne 1.6.2022.  

● p.Fedoročko navrhol v spolupráci s p.Harahusom manuálne nahodenie všetkých žiakov do EDUPAGE, 

ktorí majú uhradené ZRPŠ, aby rodičia, ktorí uhradili poplatok videli prehľad všetkých uhradených poplatkov. 

Následne sa nedoplatky budú riešiť v jednotlivých triedach.  

● Štatutárny zástupca RRŠ spracoval podklady pre požiadanie o 2% z dane a budú doručené notárovi 

na spracovanie do registra žiadateľov.  

● Je potrebná úprava stanov RRŠ aj v závislosti s aktuálnou legislatívou. p. Peter Vrábel zabezpečí 

prípravu návrhu nových stanov RRŠ a predloží RRŠ na začiatku roku 2022 na odsúhlasenie.  

 

K bodu 5. DISKUSIA  

1. RRŠ – bola prednesená požiadavka zo strany riaditeľky školy na udelenie príspevku pre nákup 

interaktívnych tabúľ pre 5.ročník vo výške 2 000,-€. Interaktívne tabule sú dôležitou súčasťou výuky žiakov. 

Materiály k výuke sa nachádzajú aj online na edukačných platformách, ktoré sú učiteľom k dispozícii. Taktiež 

podporujú využívanie moderných technológií pri výuke.    

 

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

- Na zasadnutí bol schválený príspevok 2 0000,-€ na nákup interaktívnych tabúľ a dataprojektorov pre 

5.ročník.   

- Nasledujúce stretnutie RRŠ bolo dohodnuté na 19. januára 2022 o 17:00 hod. v  jedálni ZŠ 

Belehradská 21, Košice, p.p. on-line (podľa aktuálnej pandemickej situácie) 

 

K bodu 7.  p. Marek Fedoročko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a poprial všetkým príjemné 

prežitie Vianočných sviatkov. 

 

 

 

Zapísal:  V Košiciach, 17.01.2021  

Jana Hrabkovská  

 


