
Zápisnica č. 2 školský rok 2022/2023

Zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice

Konanej dňa 12.10.2022 od 17:00 hod. v priestoroch Školskej jedálne, ZŠ Belehradská 21, 040 13 Košice.

Prítomní: Lucia Hrabčáková, Marek Vajda, Daniela Geletková, Slavomír Čuchta, Mária Šimaľová, Zuzana

Ontková Feketeová, Alexandra Čavarová, Marek Fedoročko, Marcela Bačová

Externe: Peter Vrábel

Program:

1. Otvorenie a návrh programu

2. Aktuálny stav financií RRŠ
3. Aktuálny stav na škole

4. Návrh plánu činností RR na šk. rok 2022/2023

5. Návrh rozpočtu RRŠ
6. Plánované projekty na šk. Rok 2022/2023

7. Voľba hospodára RRŠ
8. Diskusia

9. Uznesenia

10. Záver

K bodu 1. Zasadnutie Rady rodičov školy (RRŠ) otvoril p. Marek Fedoročko, privítal členov RRŠ za

zasadnutí RRŠ.

K bodu 2. p. Marcela Bačová informovala o stave financií RRŠ k 30.09.2022. Stav účtu v banke bol

9 898,26 € . V hotovosti v pokladni RRŠ je 406,25 €. Vyzbierané na ZRPŠ za školský rok 2021/2022 bolo

spolu 11 804,- €. Z finančných prostriedkov z daňového úradu 2% z dane na účet prišlo spolu v sume

3 608,43 €. Z grantov a výziev spolu získala RRB21 finančné prostriedky vo výške 20 010,55 €.

K bodu 3. p. riaditeľka školy Mgr. Mária Horváthová sa nemohla zúčastniť zasadnutia, informácie poskytne

na ďalšom zasadnutí RRŠ.

K bodu 4. a bodu 6. p. Marek Fedoročko informoval RRŠ o pláne činností RRŠ a o plánovaných

projektoch na šk. Rok 2022/2023:

● Rada rodičov školy chce vybudovať Externú posilňovňu v cípe atletického oválu, RRŠ podala

žiadosť o grant INOVUJ AJ TY - výsledky budú známe koncom mesiaca október.

● Mikuláš - do ďalšieho zasadnutia je potrebné spraviť prieskum, prípadne aj nákup perníkov s

mikulášskou tematikou, džúsik, prípadne možnosť získania ovocia (jablko).

● Dopravné ihrisko – Severný vstup do školy: ak sa nájde dobrovoľník, ktorý by spracoval vizuálny

návrh dopravného ihriska pri severnom vstupe do školy aj s vymaľovaním priľahlých stien s



dopravnou tematikou - tak vieme tento projekt pripraviť v rámci otvorených grantových schém

(grant Dobrovoľníctva a pod.)

● Lezecká stena/oprava tartanu - Projekt vytvorenia nového športoviska: Lezeckej steny pri vstupe

do školy vedľa schodiska - opäť je potrebné nájsť dobrovoľníka, ktorý by si tento projekt

adoptoval a pripravil projektovú dokumentáciu na žiadosť v rámci otvorených grantových schém.

● Kúzelná fyzika - január/február 2023 - V decembri (podla aktuálnych informácii a zdravotných

usmernení) by sme objednali vystúpenie Kuzelnej fyziky II , resp. III. pre vybrané ročníky. Na

ďalšom zasadnutí v novembri si môžeme zadefinovať, ktoré triedy by boli vybrané. p. Fedoročko

je v kontakte aj s inými ZS, ktoré by taktiež chceli riešiť vystúpenia Kuzelnej fyziky, takže ak sa

dohodnu na spoločnej objednávke, bude možné zjednať lepšiu cenu ak bude p. Figura

prichádzať jeden celý týždeň do Košíc a vystupovať pocas 4-5 dní vo viacerých košických

školách.

● MDD - športová olympiáda

● Kreatívne dielničky pre deti

● Revitalizácia exteriérového ping-pong areálu - oprava státia okolo stola z bezpečnostného

hľadiska (rohož, doplnenie kameniva, ...)

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

premietaných 8 animovaných filmov, rozprávok, plus 2 rozprávky na akcie VITAJ LETO a VITAJ

ŠKOLA, kde bola pravidelná účasť nad 150 ľudí. RRŠ má v pláne aj ďalšie prázdniny pokračovať
v tomto trende, rozsah bude závisieť aj od výšky externých financií.

K bodu 5. p. Fedoročko predniesol návrh rozpočtu RRŠ na šk. Rok 2022/2023, ktorý prítomní členovia a

externý člen jednohlasne schválili, ZA: 12, PROTI:0, ZDRŽALI SA: 0.

K bodu 7. Hospodárka RRŠ p. Mária Šimaľová dňa 15.09.2022 odstúpila písomne zo svojej funkcie,

funkciu hospodára naďalej vykonáva p. Marcela Bačová. Voľba nového hospodára RRŠ neprebehla,

pretože sa nenašiel nový kandidát. Noví kandidáti sa skúsia osloviť v triedach na 1. stupni

prostredníctvom EduPage za pomoci p. riaditeľky.

K bodu 8. Diskutovali sme o prioritách práce RRŠ. RRŠ požiada pani riaditeľku o spoluprácu pri výbere

poplatku pre ZRPŠ pomocou informácií v aplikácii EduPage, aby šiel rodičom oznam a aj aby im platba

“svietila” v sekcii poplatky a platby. Počas školského roka 2022/2023 sa uskutočnia 2 sedenia pre rodičov

s odborníkmi na tému “Závislosť na sociálnych sieťach a práca s mobilným telefónom, tabletom,

počítačom,...” aktuálne sa rokuje o presných termínoch. O termíne a obsahu týchto stretnutí budú

rodičia informovaní prostredníctvom EduPage. RRŠ sa zapojila do nadačného projektu nadácie PONTIS s

názvom #GivingTuesday, kde cielene môžu darcovia pomôcť vybudovať projekt Externej posilňovne.

Zároveň sme sa dohodli, že na webovú stránku umiestnime číslo účtu a QR kód pre potencionálnych

darcov. Hovorili sme o blížiacom sa Mikulášovi a potrebe osloviť deviatacke triedne učiteľky a ich žiakov,

aby sa zapojili a pomohli nám stvárniť Mikuláša, anjela a čerta na tejto akcii pre deti. Dohodli sme sa, že

na MČ vypracuje žiadosť o dotáciu na akciu Športová olympiáda (p. Alexandra Čavarová) a taktiež
budeme rokovať (p. Danka Gelekova) o spolupráci s fitcentrom v blízkosti školy o projekte cvičenia v

areáli školy s názvom POHYBOM K ZDRAVIU, ktoré by sme spojili s ochutnávkou zdravých jedál a iných



aktivít spojených so zdravím, cvičením a zdravým životným štýlom, predpokladaný termín akcie by bola

ST 10.05.2023 Svetový deň pohybom k zdraviu. P. Fedoročko spomenul aj rokovania na magistráte

ohľadom Plavárne pri ZŠ Belehradská, zatiaľ projekt stagnuje a nie je vôľa kompetentných hľadať
riešenia na jej vybudovanie. Pripravil ešte posledný návrh na vybudovanie novej parkovacej plochy, ktorá

je povinnou podmienkou magistrátu - uvidíme na reakciu UHA. P. Geletková dala návrh na vybudovanie

mantinelu na multifunkčné ihrisko v areáli školy, ktoré je v správe MČ, je potrebné ich osloviť a

ponúknuť im takéto riešenie, RRŠ nemá prostriedky a ani možnosť tento zámer realizovať.

K bodu 9. Uznesenia - prítomní a externý členovia RRŠ schválili jednohlasne, proti nebol nikto, rovnako

sa nikto nezdržal hlasovania:

- rozpočet RRŠ na šk. rok 2022/2023

- umiestnenie čísla účtu a QR kódu pre potencionálnych darcov na webovú stránku

www.rrb21.org .

K bodu 10. p. Čavarová A. a p. Fedoročko M. sa poďakovali prítomným za účasť na zasadnutí,

nasledujúce stretnutie RRŠ bolo dohodnuté na stredu 09.11.2022 o 17.00 v školskej jedálni.

Zapísal: V Košiciach 13.10.202

Ing. Čavarová Alexandra

http://www.rrb21.org

