ZMENA PRISPIEVANIA 2% Z DANÍ NA ROK 2018 PRE OZ RZ PRI ZŠ A MŠ
Vážení rodičia,
pri našej škole pracuje OZ RZ pri ZŠ s MŠ, ktoré je dobrovoľné občianske združenie rodičov
žiakov a detí Základnej školy s materskou školou na Hargašovej ul. 5 v Bratislave, cieľom
ktorého je podporovať vzdelávanie a výchovu detí a žiakov ZŠ s MŠ.
Do tohto občianskeho združenia môžu rodičia, ale aj iní priatelia školy darovať 2% zo
svojich daní. Toto sú ďalšie financie pre našich žiakov, deti aj školu. O finančnom čerpaní
rozhodujú triedni dôverníci na základe požiadaviek učiteľov, vedenia školy a rodičov.
Z týchto financií sa nám podarilo urobiť veľa prínosných a užitočných vecí pre deti, žiakov
aj školu. V základnej škole sme zriadili čitateľské kútiky, zveľadili a zútulnili školskú
knižnicu, zatraktívnili vyučovací proces prostredníctvom interaktívnych tabúľ a nových
výučbových softvérov. Každoročne kupujeme nové učebné pomôcky potrebné pre všetky
vyučovacie predmety a vďaka týmto finančným prostriedkom môžeme organizovať rôzne
výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov a zapájať sa do rôznych projektov. V materskej
škole využívame finančné prostriedky OZ RZ pri ZŠ s MŠ na zabezpečenie kultúrnych
podujatí s interaktívnym zameraním, na prepravu dopravnou spoločnosťou do kultúrnych
zariadení a na exkurzie. Každoročne dopĺňame hračky a učebné pomôcky do všetkých tried
MŠ. S podporou OZ RZ pri ZŠ s MŠ sme sa zapojili aj do rôznych výchovnovzdelávacích
projektov.
V roku 2018 však nebude môcť OZ RZ pri ZŠ s MŠ prijímať 2 % daní za rok 2017 z dôvodu,
ktorý uvádza nižšie pán Šesták. Ak sa rozhodnete darovať 2 % Vašich daní v roku 2018, ktoré
budú použité v prospech vzdelávania a výchovy detí a žiakov ZŠ s MŠ Hargašova, je potrebné
ich poukázať na občianske združenie FULL HOUSE.
Ďakujeme, že nám darujete vaše 2% aj za rok 2017.
PaedDr.Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy
Vážení rodičia,
rád by som Vám podal informáciu, že v roku 2018 naše OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
nie je oprávnené prijímať 2% z daní za rok 2017. Dôvodom je nedodržanie termínu
elektronického zverejnenia použitia 2% daní prijatých v roku 2015 v Obchodnom vestníku,
ktorým bol máj 2017. Preto, ak sa rozhodnete v roku 2018 podporiť našu ZŠ s MŠ Hargašova
Vašimi 2% z daní, môžete tak urobiť ich poukázaním na občianske združenie FULL
HOUSE. Tieto finančné prostriedky budú využité výlučne pre potreby detí a žiakov ZŠ s MŠ
Hargašova.
Táto úprava bude platná len jeden rok. V roku 2019 už OZ RZ pri ZŠ s MŠ bude oprávnené
prijímať 2% z daní za rok 2018.
Všetky kontrolné a účtovné mechanizmy zostávajú plne transparentné, pod kontrolou Rady
OZ RZ pri ZŠ s MŠ ako aj zástupcov triednych dôverníkov.
Na akékoľvek ďalšie otázky Vám zodpovedajú Vaši triedni dôverníci.
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, pochopenie a podporu.
S pozdravom
Mgr.art. Rastislav Šesták, predseda OZ RZ pri ZŠ s MŠ

