
2 % z dane:  
Malý krok pre vás,  

VEĽKÝ  
pre naše deti! 

Bez Vás a Vašej ochoty by sme nemohli pomáhať!  

Obnova zariadenia a priestorov kabinetov. 

Obnova zariadenia priestorov tried. 

Hračky a didaktické pomôcky pre ŠKD. Interaktívne tabule do tried. 

Učebné pomôcky.  

Vybudovanie školskej knižnice. 

Obnova zariadenia a priestorov kabinetov. 

Fyzikálno-chemické laboratórium. 



2 % z dane:  
Malý krok pre vás,  
VEĽKÝ  
pre naše deti! 

Milí rodičia,  
dostal sa Vám do rúk materiál o našom občianskom združení s názvom Rodičovské združenie pri ZŠ ul. Hubeného 25. 
  
  
Rodičovské združenie pri Základnej škole ul. Hubeného 25, je dobrovoľné, nezávislé združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, občanov alebo 
pracovníkov ústavov, ktorým boli deti na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy a navštevujú uvedenú školu. 
  
Cieľ a činnosť: 
Cieľom združenia je spolupracovať s vedením školy, pedagogickými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Zabezpečiť zodpovedné 
a kvalitné pôsobenie rodičov a zákonných zástupcov na žiakov školy, založené na princípoch humanity, vlastenectva, vedeckosti a demokracie. 
  
Hlavné oblasti činnosti združenia: 
Združenie zabezpečuje:  
•   ochranu práv žiakov školy s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti, 
•   ochranu záujmov rodičov žiakov školy vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti, 
•   ochranu pedagogických zamestnancov školy pred nátlakom jednotlivcov alebo skupín a intrigánstvom, 
•   paritné zastúpenie členov združenia v školskej rade. 
Združenie podporuje: 
•   uplatňovanie nových prvkov a najnovších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, 
•   zlepšenie technického vybavenia  školy v oblasti  audiovizuálnej a výpočtovej techniky,  
•   zavádzanie a využívanie informačných technológií na škole,  
•   riešenie výchovných problémov a ochranu žiakov školy pred škodlivými vplyvmi bez ohľadu na ich domáce sociálne prostredie, 
•   zdravý telesný a psychický vývin žiakov školy, 
•   výchovu žiakov školy mimo vyučovacieho procesu (výlety, exkurzie, záujmová a športová činnosť), 
•   racionálne stravovanie, ochranu životného prostredia a zlepšovanie podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach, 
•   zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne pracovníkov podieľajúcich sa na preventívnej práci s deťmi a mládežou, 
•  poskytovanie finančných prostriedkov združenia škole, na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov presahujúcich 
    ročný rozpočet školy, 
•   reprezentáciu a propagáciu školy,   
•   družobné styky s ostatnými školami doma i v zahraničí, 
•   budovanie obohateného prostredia školy. 
  
Podrobné informácie nájdete na stránke školy: http://zskomenskehoba.edupage.org.....  

 

Bez Vás a Vašej ochoty by sme nemohli pomáhať!  


