Vážení rodičia, vitajte v ZRPŠ!
Nový školský rok sa rozbehol a naše OZ ZRPŠ pokračuje v spolupráci s vedením školy pri vytváraní
lepších podmienok pre štúdium a osobnostný rozvoj našich detí. Snažíme sa spolu s pedagógmi, okrem
vzdelania, vštepiť budúcim dospelým zmysel pre zodpovednosť, spoločenskú aktivitu a angažovanosť.
Na Vašu otázku AKO? ponúkame krátky výpočet aktivít, ktoré sú hradené plne alebo ako spoluúčasť
z rozpočtu ZRPŠ. Verím, že ich tento rok naplno využijeme:
 príspevky na športové akcie (lyžiarsky a turistický výcvik, KOŽAZ..)
 príspevok na kultúrne podujatia (Mikuláš,koncerty, divadelné predstavenia a exkurzie..)
 školské i mimoškolské súťaže (Debatný klub, EXPERT, Shakespeare memorial..)
 podpora duchovných aktivít a aktivít pre osobnostný rozvoj (teambuilding, mentoring, duchovné
cvičenia, DoFe, odmena za prospech..)
 príspevok na skvalitňovanie prostredia školy a pomoc pri materiálnom zabezpečení (výbava
učební, laboratórne pomôcky, IT technika...)
 príspevok na učebnice a finančný príspevok zahraničným učiteľom
 Grantový program a ostatné podporné aktivity
Ako sa stať aktívnym členom ZRPŠ?
Zaplatením členského príspevku na účet:

SK1783300000002801874663
Do údajov pre príjemcu platby je potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka a triedu
resp. v EDUPAGE Vám bude vygenerovaná platba so všetkými údajmi.
Výška členského príspevku pre šk. rok 2021/2022 je 100

€
Členský príspevok je potrebné uhradiť do 30.11.2021

ZRPŠ vzchádza v ústrety rodinám, ktoré majú na našej škole viac ako jedno dieťa, a preto
prispôsobila aj výšku príspevku:
50 € na 2. dieťa
0 € na 3. a ďalšie dieťa
Ak rodina nedokáže jednorazovo zaplatiť členský príspevok v danom termíne, je možnosť rozdeliť
platbu na 2 splátky (2 x 50 €), prípadne sa vieme dohodnúť na inom spôsobe úhrady:
1. splátka do 30.11.2021
2. splátka do 31.03.2022
O túto formu platby je potrebné žiadať Celoškolský výbor ZRPŠ do 15.10.2021 na mailovú adresu OZ
zrps.gymes@gmail.com
Kto bude zastupovať triedu vo výbore ZRPŠ?
Rodič, ktorého si zvolíte na triednom stretnutí na začiatku šk. roka. Dobrá rada: ak máte chuť aktívne sa
zúčastniť práce v celoškolskom výbore, neváhajte sa prihlásiť sám/sama, nakoľko sa v triedach medzi
sebou nepoznáte.
Tešíme sa na Vaše podnety a nápady.
Mária Juhásová
Predsedníčka výboru ZRPŠ

