Milí rodičia,
vitajte na škole ZŠ Pri kríži. Súčasťou našej školy je aj občianske združenie rodičov ZRPŠ Pri kríži, ktoré úzko
spolupracuje s vedením školy, pedagógmi aj ostatnými nepedagogickými pracovníkmi . Cieľom združenia je
organizačne, finančne a rôznymi aktivitami a projektmi podporovať vzdelávanie našich detí, rozvoj záujmových
činností detí aj rodičov a vytváranie dobrých vzťahov medzi deťmi, rodičmi a školou. ZRPŠ napomáha pri riešení
výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov, zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky detí
i rodičov a úzko spolupracuje pri ich riešení.





Rozvíjame projektovú činnosť na zlepšenie prostredia, oživenia a zatraktívnenia vyučovania. Získavame
finančné prostriedky z rôznych dotácií a grantov. V tomto školskom roku:
o Pokračujeme v úspešnom projekte Zelené átrium v rámci ktorého chceme dobudovať átrium školy tak,
aby sa tam dali organizovať kultúrno-spoločenské i športové aktivity. Otvorili sme nový nadväzujúci
projekt Bedmintonové ihrisko, v rámci neho by sme radi zakúpili prenosné bedmintonové stĺpiky, siete
a sady a zorganizovali bedmintonový turnaj detí a rodičov.
o V rámci projektu V zdravom tele zdravý duch by sme chceli zakúpiť športové prvky do telocviční (nové
výškovo nastaviteľné basketbalové koše a gymnastické náradie).
o V úvodnej fáze je aj projekt Deti v pohybe, v rámci ktorého chceme opraviť detské ihrisko pri futbalovom
ihrisku a doplniť ho novými hernými prvkami.
o Radi by sme nadviazali na projekt S Hejneho matematikou škola hrou nadstavbou školení pedagógov
a na úspešný projekt Hovorme spolu novými diskusiami na vybrané témy.
Finančne aj organizačne zabezpečujeme hygienické potreby detí na škole.
Spolupodieľame sa organizačne a finančne na rôznych kultúrno-spoločenských i športových akciách,
súťažiach, brigádach, exkurziách a iných aktivitách.

Ako môžete pomôcť?




Každá trieda si zvolí zástupcu rodičov v Rade rodičov (triedny dôverník), ktorý bude zastupovať potreby
svojej triedy, spolupodieľať sa na rozhodovaní a aktívne ho môžete oslovovať so svojimi postrehmi, nápadmi
a pod.
Podporiť finančne formou členského príspevku, darovaním 2-3% z daní, ale aj aktívnym zapájaním sa do
aktivít organizovaných tak školou, ako aj ZRPŠ.

