Milí rodičia,
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova (RZH) je jediné občianske združenie
pôsobiace pri základnej škole a materskej škole, ktoré všetky získané finančné prostriedky
používa výhradne pre potreby našich detí v MŠ, žiakov ZŠ, učiteľov, na zlepšenie školy
a školského areálu. Sme jednotným právnym subjektom spoločným pre materskú školu
a základnú školu tak, ako je jediným právnym subjektom základná škola s materskou školou.
Zdrojmi financovania sú vaše príspevky, 2% dane z príjmu, finančné dary od rôznych
spoločností
a bánk,
a
príspevky
od
Mestskej
časti
Záhorská
Bystrica.
V minulom školskom roku sme z týchto zdrojov získali sumu 25 000,- eur, za ktorú sme
okrem bežných výdavkov pre škôlku a školu (rozpis uvedený v samostatných dokumentoch a na
nástenkách) vybudovali detské ihrisko s preliezkami v celkovej sume 21 000 eur; z vlastných
zdrojov
sme
použili
14 000 eur,
7 000 eur
uhradil
miestny
úrad.
Kto má dieťa na II. stupni ZŠ si môže povedať: „Prečo? Moje dieťa sa už nehrá na ihrisku“.
Treba však zobrať do úvahy to, že v predchádzajúcom školskom roku sme vybavili
prírodovednú učebňu (zariadenia, mikroskopy, keramická tabuľa, dataprojektor) a čiastočne
počítačovú učebňu, ktoré obe slúžia na riadne vyučovanie všetkých žiakov školy. Obstaralo sa
vybavenie a nábytok do knižnice, aj do niektorých učební ZŠ, hoci tam sa zasa rodičia škôlkarov
môžu pýtať, ako to prospelo ich deťom. Snažíme sa preto postupne uhrádzať to, čo je
výrazným prínosom pre školu aj škôlku, pričom raz je to MŠ a raz zasa ZŠ. Obavy, že by sa
minuli peniaze jedných alebo druhých, nie sú na mieste. Navyše dlhodobým trendom je, že
takmer
98%
detí
zo
škôlky
pokračuje
na našej
základnej
škole.
Nevenujeme sa len materiálnemu vybaveniu školy a škôlky - už 2-krát sme zorganizovali
jazykový kurz pre žiakov základnej školy v anglickom aj nemeckom jazyku. Pri celkových
nákladoch za týždenný kurz pre jedného účastníka vo výške cca 100 eur, rodičia žiaka uhradili
30 eur. Rozdiel bol vykrytý sponzorsky z grantov a práve z nášho občianskeho združenia. Ak by
bol poplatok 100 eur, zrejme by sa niektoré deti neprihlásili, keďže to môže zaťažiť rodinný
rozpočet, ale za pomoci RZH sa mohli do tejto formy vzdelávania zapojiť prakticky všetky deti,
ktorých
rodičia
prejavili
záujem.
Naše deti trávia v škole častokrát viac času ako doma - niekedy 8-10 hodín, a pomocou
príspevkov do občianskeho združenia im dokážeme vytvoriť krajšie, tvorivejšie a príjemnejšie
prostredie. Za posledné 3 roky sa rozsah vašich príspevkov zvýšil zo 40-50% na 70 %. Mrzí nás,
že sú medzi nami rodičia, ktorí za celých 8-9 rokov neprispeli pre svoje deti ani raz, hoci ich
deti rovnako ako všetky ostatné deti využívajú vybavené učebne, zariadenie, nábytok, koberce,
hračky
a iné
pomôcky
obstarané
cez
občianske
združenie.
Veríme, že aktivity realizované občianskym združením vás oslovili a budete aj naďalej
ochotní podporovať svoje deti príspevkami pre RZH. Ak by sme dokázali všetci prispieť
príspevkom vo výške 30 eur, celková suma 12 tisíc eur by bola jedinečnou príležitosťou na
skvalitnenie prostredia školy a škôlky.
Pre šk. rok 2014/2015 je navrhovaná výška príspevku do RZH

30,- €

na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ

Príspevok môžete poukázať na účet vedený v Slovenskej sporiteľni číslo:

177219972/0900

IBAN: SK2709 0000 0000 0177 219972
Pozn.: Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho
triedu.
Horná hranica príspevku nie je stanovená, preto môžete prispieť aj vyššou sumou alebo
sponzorským
darom.

Podrobná evidencia všetkých príspevkov je vedená menovite a podľa jednotlivých tried –
informácie dostane triedny dôverník. Financie vyzbierané v MŠ budú použité pre potreby MŠ a
financie vyzbierané v ZŠ budú použité pre potreby ZŠ, pričom sa časť prostriedkov môže použiť
úmerne na spoločné projekty v prospech celej školy, napr. skvalitnenie areálu školy.
Chcela by som poprosiť tých, ktorí majú možnosť požiadať svojho zamestnávateľa
o zamestnanecké granty na podporu školstva, aby využili takúto možnosť a pomohli získať
financie pre našu školu.
Ďakujeme za spoluprácu.

predsedkyňa OZ RZH

