
 Zápisnica č. 3 školský rok 2022/2023 

 Zo zasadnu�a Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 Konanej dňa 09.11.2022 od 17:00 hod. v priestoroch Školskej jedálne, ZŠ Belehradská 21, 040 13 Košice. 
 Prítomní:  Alexandra  Čavarová,  Daniela  Geletková,  Peter  Vrábel,  Zdenko  Šipoš,  Jana  Vlková,  Slavomír 
 Čuchta,  Marek  Vajda,  Zuzana  Ontková  Feketeová,  Štefan  Kondáš,  Lucia  Hrabčáková,  Marcela  Bačová, 
 Mgr. Mária Horváthová hosť - riaditeľka školy. 

 Program: 
 1.  Otvorenie a návrh programu 
 2.  Aktuálny stav financií RRŠ 
 3.  Aktuálny stav na škole 
 4.  Plánované projekty na šk. Rok 2022/2023 
 5.  Voľba hospodára RRŠ 
 6.  Diskusia 
 7.  Uznesenia 
 8.  Záver 

 K bodu  1.  Zasadnu�e  Rady  rodičov  školy  (RRŠ)  otvorila  p.  Alexandra  Čavarová,  privítala  členov  RRŠ  a  p. 
 riaditeľku na zasadnu� RRŠ. 

 K  bodu  2.  p.  Marcela  Bačová  informovala  o  stave  financií  RRŠ  k  31.10.2022.  Stav  účtu  v  banke  bol 
 14  933,32  €  .  V  hotovos�  v  pokladni  RRŠ  je  532,24  €.  Vyzbierané  na  ZRPŠ  za  školský  rok  2022/2023  bolo 
 spolu 4 880,- €. 

 K bodu 3.  p. riaditeľka školy Mgr. Mária Horváthová  informovala RRŠ o: 
 ●  otvorení  zadnej  bráničky  do  športového  areálu  (vchod  zo  severnej  strany  od  MŠ  Juhoslovanská), 

 bude otvorená v rovnakých hodinách ako je uvedené v prevádzkovom poriadku športového areálu. 
 ●  ak�vitách, ktoré prebiehajú nie len v novembri  na škole pre žiakov rôznych ročníkov: 

 ○  celoročné matema�cké testovanie žiakov 8.-9. ročník - TUKE ekonomická fakulta 
 ○  beseda na tému Environmentálna trestná činnosť 
 ○  súťaž iBobor 
 ○  okresné kolo vo florbale, v priestoroch telocvične ZŠ 
 ○  olympiáda zo SJL 
 ○  žiaci 8. ročníka sa zúčastnia súdneho rokovania 
 ○  9. ročník navš�vi Národnú banku a vyskúšajú si niektoré činnos� - DOD v banke 
 ○  interak�vne predstavenie na tému - Boj pro� šikane pre 4.-9. ročník 
 ○  finančná gramotnosť pre 3.-9. ročník 
 ○  mul�mediálna gramotnosť 8.-9. ročník 
 ○  matema�cká súťaž “Náboj” 



 ○  divadelné predstavenie - 3.ročník 
 ○  30.11. deň počítačovej bezpečnos� 
 ○  prevencia závislos� “Maj sa rád” 
 ○  šarkaniáda v ŠKD 
 ○  finančná gramotnosť v ŠKD 
 ○  rozhlasové relácie 
 ○  18.11.  Svetový  deň  de�  -  “Bubnovanie  pro�  detskému  násiliu”  -  organizácia  NIVAN 

 vyzvala ZŠ zapojiť sa do tejto akcie 
 ○  30.11. Expert geniality pre 5.-9. ročník 
 ○  prevencia fajčenia 
 ○  súťaž “Ypsilon” 

 ●  Triednych ak�voch, ktoré sa uskutočnia 15.11., o hodno�acej porade za 1.štvrťrok - 24.11. 
 ●  ak�vnej  práci  školského  parlamentu,  ktorý  28.11.  usporiada  tema�cký  deň  v  škole,  zároveň 

 vytvorili akési poriadkové hliadky a priestupky riešia konfrontáciou vo výchovnej skupine. 
 ●  financiách,  ktoré  pohlcujú  energie,  že  napriek  vynaloženým  šetriacim  opatreniam,  ktoré  vykonalo 

 vedenie  ZŠ  ešte  pred  “energe�ckou  krízou”  a  navýšením  cien,  úspora  spotreby  nepokrýva  v  plnej 
 miere aktuálne náklady. 

 ●  zámere  vynoviť  pavilón  F  (kde  sa  nachádzajú  dielne)  -  za�aľ  však  prebehne  iba  rekonštrukcia 
 samotných dielní. 

 ●  maľovaní triedy v 6.C 
 ●  p.  riaditeľka  poprosila  členov  RRŠ,  aby  na  Triednych  ak�voch  spomenuli  rodičom  situáciu,  ktorá  sa 

 dennodenne  odohráva  na  školských  toaletách  (plytvanie  hygienickými  potrebami  pre  zábavu  - 
 penové  mydlo,  toaletný  papier,  papierové  u�erky,  upchávanie  toaliet,  a  pod.),  aby  vedenie  nebolo 
 nútené pristúpiť k sústredeniu týchto hygienických potrieb na triedach ako tomu bolo v minulos�. 

 K bodu  4.  p.  Peter  Vrábel  a  p.  Alexandra  Čavarová  informovali  RRŠ  o  podaných  grantoch  a  dotáciách  a  o 
 plánovaných projektoch na šk. Rok 2022/2023: 

 ●  Rada  rodičov  školy  chce  vybudovať  Externú  posilňovňu  v  cípe  atle�ckého  oválu,  RRŠ  podala 
 žiadosť o grant INOVUJ AJ TY - RRŠ vo výbere neuspela. 

 ●  p.  Peter  Vrábel  informoval  o  podanej  žiados�  o  grant  od  Nadácie  Orange  vo  výške  1200,-€  na 
 projekt  s  názvom  Klub  ak�vneho  vzdelávania  zameranú  na  témy  (Vyvážený  čas  a  kontrola, 
 Závislosť  od  internetu,  Nevhodný  obsah  a  nástrahy,  Sebahodnota  a  postavenie  v  spoločnos�, 
 Kyberšikana a pasivita okolia,  Virtuálny priestor a jeho možnos�). 

 ●  p.  Peter  Vrábel  informoval  o  pilotnom  projekte  pre  rodičov  na  tému  Vplyv  mobilov  a  tabletov, 
 ktorá  sa  bude  konať  24.11.2022  od  17-tej  do  19-tej  hod.,  budú  prizvaní  odborníci,  členovia 
 organizácií  IP-ČKO  a  KAČKO  a  formou  diskusie  prebehne  stretnu�e,  výsledkom  by  mal  byť  akýsi 
 manuál pre ostatných ako vedieť de� usmerniť a odsledovať. 

 ●  p.  Alexandra  Čavarová  informovala  o  podaných  žiados�ach  o  dotáciu  z  MČ  -  na  projekt  Deň 
 zdravia  a  na  projekt  Športová  olympiáda.  Zároveň  bola  podaná  žiadosť  o  grant  od  Nadácie 
 Poštová  banka  na  projekt  Deň  zdravia  vo  výške  1500.-  €,  ktorý  by  sa  konal  máj/jún  2023  a  cieľom 
 je  prepojenie  3  generácií  (de�,  rodičov  a  starých  rodičov)  pri  cvičení  pre  zdravie  a  zdravý  životný 
 štýl. 



 ●  Mikuláš  -  boli  objednané  perníky  s  mikulášskou  tema�kou,  p.  Vrábel  prezis�  možnosť  sponzorsky 
 získať  ovocie  cca  750  ks  (jablko  a/alebo  mandarínka).  Pani  riaditeľka  prisľúbila  pomoc  so 
 zabezpečením  deviatakov,  ktorí  sa  oblečú  za  Mikuláša,  čertov  a  anjela  a  zaslala  nám  zoznam 
 počtu  žiakov  podľa  tried.  Tašky  na  balenie  by  mali  byť  všetky  na  škole.  Na  Triednych  ak�voch 
 oslovíme  rodičov,  ktorí  by  vedeli  prísť  v  UT  06.12.2022  o  7:45  nádielku  rozniesť  do  tried, 
 postačujúci  počet:  4  rodičia  +  fotograf  (p.  Fedoročko)  a  na  PO  05.12.2022  o  14:30  sme  sa  dohodli 
 na  balení  perníkov  a  ovocia  do  tašiek  v  školskej  kuchynke,  postačujúci  počet  3-4  ľudia  (p. 
 Čavarová, p. Vlková, p. Geletková, p. Hrabkovská). 

 K bodu  5.  Voľba  nového  hospodára  RRŠ  neprebehla,  pretože  sa  nenašiel  nový  kandidát.  Noví  kandidá�  sa 
 skúsia osloviť na Triednych ak�voch v triedach hlavne na 1. stupni prostredníctvom triednych dôverníkov. 

 K bodu  6.  Diskutovali  sme  o  prioritách  práce  RRŠ.  Na  triednych  ak�voch  pripomenúť  rodičom  úhradu 
 ZRPŠ.  Po  termíne  vyplatenia  (30.11.)  ZRPŠ  budú  rodičia  v  decembri  opätovne  vyzvaní  v  aplikácii  EduPage 
 o  jeho  úhradu,  platby  sa  postupne  “vysvie�a”  v  sekcii  poplatky  a  platby.  P.  riaditeľka  poprosila  členov 
 RRŠ,  aby  na  Triednych  ak�voch  spomenuli  rodičom  situáciu,  ktorá  sa  dennodenne  odohráva  na  školských 
 toaletách  (plytvanie  hygienickými  potrebami  pre  zábavu  -  penové  mydlo,  toaletný  papier,  papierové 
 u�erky,  upchávanie  toaliet,  a  pod.),  aby  vedenie  nebolo  nútené  pristúpiť  k  sústredeniu  týchto 
 hygienických  potrieb  na  triedach  ako  tomu  bolo  v  minulos�.  Vedenie  školy  sprístupnilo  ďalší  vstup  do 
 športového  areálu  pri  ZŠ  na  podnet  RRŠ  a  vyhovela  tak  požiadavke  rodičov,  bránička/y  budú  otvorené 
 podľa  prevádzkového  poriadku  športového  areálu.  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,...”  (prvé  stretnu�e  sa  uskutoční  24.11.2022  17:00-19:00).  O  termíne  a 
 obsahu  týchto  stretnu�  budú  rodičia  informovaní  prostredníctvom  EduPage.  Na  webovú  stránku  sme 
 umiestnili  číslo  účtu  a  QR  kód  pre  potencionálnych  darcov  v  sekcii  s  názvom  “Ako  nás  môžete  podporiť”. 
 Hovorili  sme  o  blížiacom  sa  Mikulášovi  podrobnos�  sme  dohodli  v  bode  4,  tento  rok  nebude  RRŠ 
 organizovať  pre  2.stupeň  športové  ak�vity  pre  nedostatok  dobrovoľníkov.  RRŠ  informovala  členov  o  liste 
 z  Úradu  vlády,  ktorý  mal  odporúčací  charakter,  RRŠ  má  postupovať  v  zmysle  zmluvných  podmienok  a 
 prehodno�ť  nastavenie  kontrolných  mechanizmov.  P.  Geletková  informovala  RRŠ,  že  na  prelome 
 mesiacov  november/december  2022  prebehne  prvá  časť  darovania  nábytku  pre  školu  od  spoločnos� 
 Tatra banka, ďalšia bude na prelome mesiacov február/marec 2023. 

 K  bodu  7.  Uznesenia  -  prítomní  členovia  RRŠ  schválili  jednohlasne,  pro�  nebol  nikto,  rovnako  sa  nikto 
 nezdržal hlasovania: 

 -  za  odovzdanie  tašiek  s  mikulášskou  nádielkou  pre  2.  stupeň  triednym  učiteľom  v  zborovni, 
 prípadne po dohode na iné miesto určenia. 

 K bodu  8.  p.  Čavarová  A.  sa  poďakovala  prítomným  za  účasť  na  zasadnu�,  nasledujúce  stretnu�e  RRŠ 
 bolo dohodnuté na stredu 07.12.2022 o 17.00 v školskej jedálni. 

 Zapísal:  V Košiciach 11.11.2022 
 Ing. Čavarová Alexandra 


