
 Zápisnica č. 5 školský rok 2022/2023 

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

 Konanej  dňa  11.01.2023  od  17:00  hod.  v  priestoroch  Školskej  kuchynky  na  prízemí  v  pavilóne  F,  ZŠ 
 Belehradská 21, 040 13 Košice. 
 Prítomní:  Marek  Fedoročko,  Daniela  Geletková,  Marcela  Bačová,  Jacquelin  Ďuricová,  Slavomír  Čuchta, 
 Zuzana  Ontková  Feketeová,  Milena  Závacká,  Lucia  Hrabčáková,  Zla�ca  Miňová,  Marek  Vajda,  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 členov revíznej komisie 
 6.  Diskusia 
 7.  Uznesenia 
 8.  Záver 

 K bodu  1.  Zasadnu�e  Rady  rodičov  školy  (RRŠ)  otvoril  p.  Marek  Fedoročko  spoločne  s  p.  Danielou 
 Geletkovou ako podpredsedovia Rady rodičov školy a privítali ostatných členov RRŠ. 

 K  bodu  2.  p.  Marcela  Bačová  informovala  o  stave  financií  RRŠ  k  31.12.2022.  Stav  účtu  v  banke  bol 
 14  471,34  €.  V  hotovos�  v  pokladni  RRŠ  je  398,18  €.  Vyzbierané  na  ZRPŠ  za  školský  rok  2022/2023  bolo 
 spolu 10 785,- €.  Neuhradených ostalo cca. 2 400,- €. 

 K bodu 3.  p. riaditeľka školy Mgr. Mária Horváthová  informovala o: 
 ●  výzve,  ktorá  prišla  28.12.2022  z  vedenia  mesta  Košice,  aby  sa  do  31.12.2022  pripravili  úsporné 

 energe�cké  projekty  pre  školu.  Podarilo  sa  pripraviť  3  projekty  za  cca.  65�s.  €  (výmena  termo 
 hlavíc na radiátoroch, výmena osvetlenia za led-kové, výmena izolácii na oknách). 

 ●  ZŠ  Belehradskej  sa  podarilo  v  decembri  získať  dodatočných  30  �s.  €.  Tieto  boli  použité  na 
 financovanie rekonštrukcie dielní (nová podlaha), na nové lavice , stoličky, umývadlá a batérie) 

 ●  náraste  cien  energií.  Kým  v  minulos�  bola  priemerná  faktúra  10-11  �s.  EUR/mesiac,  teraz  je  to 
 16 �s. EUR mesačne. 

 ●  plánovaných triednych ak�voch 19.1.2023 a plánovaných akciách školy typu Karneval 

 K bodu  4.  p.  Marek  Fedoročko  a  p.  Daniela  Geletková  informovali  RRŠ  o  plánovaných  projektoch  na 
 školský rok 2022/2023: 

 ●  Deň zdravia – koordinátor p. Geletková, osloví Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 



 P.  Fedoročko  osloví  zdravotné  poisťovne  (Dr.  Fabiánová  –  RRŠ  dostane  kontakt  od  pani  riaditeľky). 
 RRŠ  skúsi  osloviť  aj  lektorku,  ktorá  s  deťmi  tancovala  hip-hop  na  hodinách  telesnej  výchovy 
 (kontakt od pani riaditeľky). 

 ●  p.  Fedoročko  navrhol  presunúť  cvičiace  stroje  z  Budapeš�anskej  ul.  do  areálu  školy,  kde  by  mali 
 oveľa  väčšie  využi�e  pre  športujúcu  verejnosť  (bude  riešiť  prostredníctvom  miestnych  poslancov 
 na  miestnom  úrade).  P.  Geletková  –  zabezpečí  lektorov.  Na  web  stránke  RRŠ  sa  zverejní  anketa  - 
 o  aké  typy  cvičení  by  ľudia  mali  záujem.  Je  potrebné  zosumarizovať  tento  zoznam  aj  na  faceb. 
 profile  RRŠ  informovať  ľudí  o  možnos�  hlasovať  -  aké  ak�vity  preferujú  na  Deň  Zdravia. 
 Predbežný termín konania akcie 18.05. od 16.00 do cca. 18.30 až 19.00. 

 ●  Ďalšie akcie na 1. polrok 2023 – Olympiáda, Gesto pre mesto (pokračovať v maľovaní plota). 
 ●  Akcie  na  2.  polrok:  Letné  kino,  Krea�vne  dielne,  Umelecké  poduja�e  (koncert)  nadaných  de�  pre 

 sídlisko Ťahanovce - projektový názov:  Talenty pre Ťahanovce (koordinátor Marek Fedoročko). 

 K bodu  5.  Prebehla  voľba  ďalších  dvoch  členov  revíznej  komisie,  boli  navrhnu�  p.  Fedoročko  a 
 p.  Geletková  -  obaja  prijali  kandidatúru,  následne  prebehla  voľba,  prítomných  bolo  10  členov  RRŠ,  jeden 
 rodič zastupoval po dve triedy, viď prezenčná lis�na, spolu bolo k dispozícii 11 platných hlasov. 
 Hlasovaním boli pre školský rok 2022/2023 zvolení ďalší dvaja členovia revíznej komisie v tomto zložení: 

 ●  členovia revíznej komisie:  Marek Fedoročko a Daniela Geletková - Za bolo 9, 0 bolo 
 pro�, zdržali sa kandidá�. 

 K  bodu  6.  Diskutovali  sme  o  prioritách  práce  RRŠ.  Na  triednych  ak�voch  je  potrebné  informovať  rodičov 
 o  možnos�  poukázania  2%  z  daní  pre  RRŠ  a  zároveň  pripomenúť  rodičom  úhradu  ZRPŠ  (12.01.  išli 
 pripomienky rodičom cez EduPage). 

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

 -  voľba ďalších 2 členov revíznej komisie, 
 -  novými členmi revíznej komisie sú p. Marek Fedoročko a p. Daniela Geletková. 

 K bodu  8.  p.  Fedoročko  M.  sa  poďakoval  prítomným  za  účasť  na  zasadnu�,  nasledujúce  stretnu�e  RRŠ 
 bolo dohodnuté na stredu 15.02.2023 o 17.00 v školskej kuchynke na prízemí v pavilóne F. 

 Zapísal:  V Košiciach 12.01.2023 
 Daniela Geletková 


