Rodičovské združenie pri ZŠ Hargašova šk. rok 2011/2012
Milí rodičia,
v roku 2003 bolo založené a na Ministerstve vnútra zaregistrované občianske združenie pri základnej
škole na Hargašovej ulici pod názvom „Rodičovské združenie pri ZŠ Hargašova“ (nástupca bývalého ZRPŠ),
ktoré hospodári s finančnými prostriedkami získanými z príspevkov rodičov detí ZŠ a to tak, že financuje
výhradne aktivity žiakov ZŠ súvisiace so vzdelávaním a výchovou na tejto ZŠ (príspevky na dopravu výlučne
pre žiakov, na odmeny pre žiakov, učebné pomôcky pre žiakov ZŠ). O použití týchto finančných
prostriedkov rozhodujú hlasovaním rodičia – triedni dôverníci, ktorých ste si sami zvolili.
V školskom roku 2010/2011 podstatná časť príjmov bola využitá na zakúpenie technického
vybavenia školy, napr. do novej prírodovednej učebne, obstaranie 2 notebookov, dataprojektorov a pod.
ktoré učitelia využívajú na prípravu a samotný vyučovací proces našich detí bez rozdielu, či sú na I. alebo
II. stupni. Podrobný rozpis využitia finančných prostriedkov sa nachádza na nástenke vo vestibule školy
a na webovej stránke školy v časti Občianske združenia.
Aktivity Rodičovského združenia pri ZŠ Hargašova (RZH) sú financované formou príspevkov a darov
rodičov, prípadne sponzorov. Za posledné roky príspevok na žiaka bol na jeden šk. rok vo výške 40 €
(1.200,- Sk). Pre šk. rok 2011/2012 je výška príspevku navrhovaná v sume 30 € na rodinu nie na každého
žiaka. Znamená to, že ak máte dve a viac detí, stačí tento príspevok uhradiť len jedenkrát priamo
v hotovosti jednému triednemu učiteľovi alebo prevodom na bankový účet združenia vedený v Slovenskej
sporiteľni:

177 219 972 / 0900
(Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho triedu.)

Cieľom RZH je čo najúčinnejšie podporovať vzdelávací a výchovný proces realizovaný školou
v prospech žiakov školy na základe požiadaviek predložených školou. Pritom aj Vy sami môžete navrhnúť,
čo by bolo vhodné obstarať či zrealizovať pre zlepšenie výuky alebo voľnočasových aktivít žiakov v areáli
školy. Ideálne, ak by sme príspevok uhradili všetci, mali by sme spolu viac ako 7000 €, za ktoré by sme
mohli škole výrazne pomôcť zakúpením školských pomôcok na zlepšenie a skvalitnenie výuky, napr. kúpiť
CD prehrávače, ktoré sú veľmi dôležité pre výuku cudzích jazykov, tlačiareň a tonery, ktorých asi nikdy nie
je dostatok, podporiť zakúpenie šatníkových skriniek, do ktorých by si naše deti mohli odkladať vetrovky
alebo telocvičné úbory alebo odmeny pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú súťaží či reprezentujú školu, a pod.
Ak Vás v súvislosti s občianskym združením napadajú rôzne otázky či pochybnosti, spomeňte si, že
ešte keď sme my boli žiakmi na školách kdekoľvek na Slovensku, v ktorejkoľvek malej dedinke aj vo
veľkom meste, vždy a všade bolo ZRPŠ, a vždy naši rodičia prispievali určitou sumou s cieľom podporiť
činnosť školy. Ak si otvoríte webové stránky iných škôl, každá má svoje občianske združenie, ktoré
podporuje a financuje výhradne školu. Nie je dôvod, aby bola práve naša škola výnimkou a nemala svojich
rodičov a priateľov školy, ktorí môžu prispievať finančne, darmi, sponzorskými príspevkami, 2% dane,
materiálne alebo inou formou pomoci!
Veríme, že naša škola má priateľov a priaznivcov, a že ste to Vy - všetci rodičia žiakov Základnej
školy s materskou školou na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici. Podporte svoju školu, prispejte
dohodnutým príspevkom, ak viete, pomôžte darom a sponzoringom, zlepšite tak podmienky svojich detí –
žiakov školy.
Za Vašu pomoc ďakujeme.

