Vážení rodičia,
vítame Vás v mene rodičovského združenia Drieňová združujúceho rodičov žiakov Základnej školy Pavla Marcelyho
na Drieňovej 16 v Bratislave v novom školskom roku 2019/2020.
V uplynulom školskom roku sa nám vďaka príspevkom (členské príspevky, dary, 2% z dane) podarilo prefinancovať
mnohé žiacke aktivity a školské akcie. Podrobnejšie informácie o činnosti RZ Drieňová, ako aj o použití finančných
prostriedkov nájdete aj na webovej stránke školy.
Veríme, že tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sa členmi občianskeho združenia stanú opäť všetci rodičia, aby sme
našej škole mohli poskytnúť aktívnu pomoc a podporu. Finančné prostriedky získané z členských príspevkov boli, sú
a vždy budú poskytované iba na potreby, pomôcky a pomoc pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.
Modernizácia vzdelávacieho procesu a spokojný pobyt detí v Školskom klube detí je pre našich členov prvoradá.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude pomoc rodičovského združenia pre naše deti, ich učiteľov a školu prínosná a bude
opäť vidieť posun školy ku kvalite po všetkých stránkach tak, aby sa v nej všetci cítili príjemne.
Výška členského príspevku do Fondu rodičovského združenia na celý školský rok 2019/2020:
40 € ak máte na škole 1 dieťa
70 € ak máte na škole 2 deti
100 € ak máte na škole 3 deti
+30 € za každé ďalšie dieťa
Spôsob úhrady členského: prevodom na účet vedený vo VÚB
IBAN: SK72 0200 0000 0040 4422 2658
názov účtu: Rodičovské združenie Drieňová
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:
v tvare XY X = ročník 1-9 Y = trieda A=1, B=2, C=3, D=4 E=5
príklad: máte 1 dieťa v 7.B

VS bude 72

v tvare XYXY
príklad: máte dve deti v 7.B a 2.A

VS bude 7221

v tvare XYXYXY
príklad: tretie dieťa máte v 1.C

VS bude 722113

Špecifický symbol: 1920
Poznámka: priezvisko dieťaťa
Úhradu prosíme vykonať najneskôr do 31.10.2019
Ďakujeme a želáme krásny a úspešný nový školský rok 2019/20.

