
 Zápisnica č. 4 školský rok 2022/2023 

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

 Konanej dňa 14.12.2022 od 17:00 hod. v priestoroch Školskej jedálne, ZŠ Belehradská 21, 040 13 Košice. 
 Prítomní: Alexandra Čavarová, Daniela Geletková, Peter Vrábel, Mária Šimaľová. 

 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.  Diskusia 
 6.  Uznesenia 
 7.  Záver 

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

 K  bodu  2.  p.  Alexandra  Čavarová  informovala  o  stave  financií  RRŠ  k  30.11.2022,  ktorý  e-mailom  poslala 
 p.  Bačová.  Stav  účtu  v  banke  bol  13  010,53  €.  V  hotovos�  v  pokladni  RRŠ  je  398,18  €.  Vyzbierané  na  ZRPŠ 
 za školský rok 2022/2023 bolo spolu 9 250,- €. 

 K bodu  3.  p.  riaditeľka  školy  Mgr.  Mária  Horváthová  sa  nemohla  zasadnu�a  zúčastniť,  informácie  doplní 
 na ďalšom zasadnu�. 

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

 ●  p.  Čavarová  informovala,  že  na  ÚRAD  VLÁDY  SR  bol  odoslaný  zoznam  prijatých  opatrení,  pri 
 každom  projekte  budú  poverené  2  osoby,  ktoré  budú  vykonávať  kontrolu  dodržiavania  zmluvných 
 a  zákonných  podmienok  pri  vyúčtovaní  týchto  projektov.  Na  ďalšom  zasadnu�  zvolíme  ďalších  2 
 členov  revíznej  komisie.  Minimálne  2  osoby  z  členov  revíznej  komisie  (predseda  RK  a  2  členovia 
 RK) budú �eto projekty kontrolovať. 

 ●  Mikuláš  -  boli  objednané  perníky  s  mikulášskou  tema�kou,  p.  Vrábel  sponzorsky  zabezpečil 
 ovocie  po  cca  750  ks  (jablko  a  mandarinka).  Akcia  prebehla  úspešne,  na  prvom  stupni  mikulášsku 
 nádielku  rozniesli  Mikuláš,  čer�  a  anjeli,  ktorých  stvárnili  prezlečení  deviataci,  za  čo  im  ďakujeme, 
 de� sa z akcie tešili, p. Fedoročko bol uvádzač a fotograf, takisto ďakujeme. 

 ●  p. Čavarová informovala, že RRŠ je registrovaná pre príjem 2% z daní. 
 ●  p.  Vrábel  informoval  o  podanej  žiados�  o  grant  od  Nadácie  Orange  vo  výške  1200,-€  na  projekt  s 

 názvom  Klub  ak�vneho  vzdelávania,  ktorý  pre  nedostatok  finančných  prostriedkov  a  veľký  počet 
 záujemcov neuspel. 



 ●  p.  Vrábel  informoval,  že  po  pilotnom  projekte  pre  rodičov  na  tému  Vplyv  mobilov  a  tabletov,  by 
 po  dohode  s  p.  riaditeľkou  mohol  pokračovať  už  ako  projekt  pre  žiakov  ZŠ,  aby  im  pomohol  riešiť 
 aktuálne témy spojené s internetom a sociálnymi sieťami. 

 ●  p.  Čavarová  a  p.  Geletková  informovali  o  podaných  žiados�ach  o  dotáciu  z  MČ  -  na  projekt  Deň 
 zdravia  a  na  projekt  Športová  olympiáda,  kde  by  nám  mali  byť  poskytnuté  nejaké  finančné 
 prostriedky,  aktuálne  prebiehalo  hlasovanie  na  MČ.  Doplnenie  info:  na  Organizáciu  športovej 
 olympiády  sa  nám  podarilo  získať  700  €  dotáciu  od  MČ  a  na  projekt  Deň  zdravia  dotáciu  vo  výške 
 200  €.  Okrem  toho  je  pre  projekt  Deň  zdravia  vyčlenených  ďalších  200  €  v  rozpočte  MČ  na 
 zdravotné  poisťovne,  meranie  tlaku,  zraku  a  pod.,  ktoré  by  sa  malo  uskutočniť  ako  sprievodná 
 akcia  v  rámci  Dňa  zdravia.  Je  však  potrebné  kontaktovať  zdravotnú  poisťovňu  a  dohodnúť 
 spoluprácu  a  jednotlivé  merania.  Podaná  žiadosť  o  grant  od  Nadácie  Poštová  banka  na  projekt 
 Deň  zdravia  vo  výške  1500.-  €,  pre  nedostatok  finančných  prostriedkov  a  veľký  počet  záujemcov 
 tento projekt neuspel. 

 K bodu  5.  Diskutovali  sme  o  prioritách  práce  RRŠ.  V  druhom  decembrovom  týždni  p.  riaditeľka  formou 
 EduPage  pripomenula  rodičom  úhradu  ZRPŠ.  Rodičia  môžu  peniaze  v  hotovos�  poslať  triednym  učiteľom, 
 alebo  prevodom  na  účet  RRŠ.  P.  Geletková  informovala  RRŠ,  že  prvá  časť  darovania  nábytku  pre  školu  od 
 spoločnos�  Tatra  banka  sa  omeškala,  mala  by  sa  uskutočniť  do  konca  decembra  2022,  ďalšia  by  mala  byť 
 na  prelome  mesiacov  február/marec  2023.  Následne  RRŠ  požiada  p.  riaditeľku  o  vyčlenenie  jedného 
 uzamykacieho  nábytku  pre  RRŠ  na  uskladnenie  potrieb  a  pomôcok,  ktoré  máme  na  akcie  a  vyhradenie 
 priestoru,  kde  sa  tento  nábytok  bude  nachádzať.  P.  Geletková  navrhla,  že  pri  ďalšom  usporiadaní 
 dobrovoľníckeho  dňa  s  názvom  Gesto  pre  mesto,  by  zase  oslovila  kolegov  z  Tatra  banky,  ktorí  by  nám 
 prišli  pomôcť,  napríklad  s  maľovaním  dopravného  ihriska.  P.  Vrábel  zverejní  fotografie  z  akcií  Snehuliaci  a 
 Mikuláš  na  webe  RRŠ.  Na  ďalšom  zasadnu�  budeme  riešiť  info  pre  rodičov  o  možnos�  poukázania  2%  z 
 daní pre RRŠ. 

 K bodu 6.  Pre nízky počet zúčastnených členov neprebehlo žiadne hlasovanie. 

 K bodu  7.  p.  Čavarová  A.  sa  poďakovala  prítomným  za  účasť  na  zasadnu�,  nasledujúce  stretnu�e  RRŠ 
 bolo dohodnuté na stredu 11.01.2023 o 17.00 v školskej kuchynke na prízemí v pavilóne F. 

 Zapísal:  V Košiciach 15.12.2022 
 Ing. Čavarová Alexandra 


