Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla následkom pandémie, Vás chcem týmto spôsobom
informovať o práci a aktivitách RR. Tento školský rok sme stihli plenárne a rodičovské stretnutie.
- Odsúhlasil sa rozpočet a príspevok do ZRPS.
- Zvolili sme najdostupnejší spôsob úhrady a to cez triedne účty na stužkové. Veľmi sa chcem poďakovať
dôverníkom a rodičom, ktorí majú na starosti účty ako aj triednym učiteľom za spoluprácu. A samozrejme
vám rodičom za uhradenie príspevku.
- Z rozpočtu sa zatiaľ preplatila jedna požiadavka. Vyzbierané finančné prostriedky sa použijú podľa
požiadaviek jednotlivých PK. Slúžia na výlety, exkurzie, odmeny za sútaže, návštevu kultúrnych podujatí,
športové akcie, olympiády, nákup odmien, pomôcok, preplatenie časti cestovných nákladov atď. Podľa
potrieb sa prispieva na materiálno-technické zabezpečenie školy pri výučbe.
- Mnohí sa pýtate ako sa využívajú prostriedky v čase pandémie: všetky financie sa snažíme prioritne vkladať
do denných potrieb našich detí, aby ich čo najlepšie využili. Za ušetrené sa napríklad vybavila modernizácia
počítačov, ktorá veľmi pomohla pri komunikácii práve v čase dištančného vyučovania. Na ŠI sa zaobstarala
prvá časť úplne nových skríň. Druhá etapa je naplánovaná v najbližšom čase, tretia podľa stavu financií.
Za pomoc chcem poďakovať pracovníkom ŠI ako aj rodičom, ktorí prišli pomôcť pri montáži skríň.
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Ako aj členom RR.
Vyzbierané financie sa určite snažíme použiť na potrebné zabezpečenie tak, aby žiačky mali počas pobytu
v škole a na internáte všetko potrebné. Starostlivo zvažujeme a prehodnocujeme každú našu investíciu a
komunikujeme s vedením školy, aby bola čo najefektívnejšia. Hoci škola nemôže teraz fungovať
plnohodnotné, o to viac sa môže prispieť v budúcom polroku, či v novom šk. roku.
Pevne verím, že situácia sa zlepší a vráti do normálu.
Viem, že každý máme dosť problémov práve kvôli súčasnej pandemickej situácii, no o to viac si vážim
Vašu ochotu. Mnohí máte otázky, a preto dávam do pozornosti kontakty na RR, ktoré sú uvedené na stránke
školy. Radi vám odpovieme a prijmeme a zvážime aj Vaše návrhy a podnety.
RR aj v tejto náročnej situácii neustále komunikuje a rieši všetko, čo je aktuálne možné zabezpečiť.
Jana Kováčiková predsedníčka RR

