Vážení rodiče,
dovolte nám představit rodičovské sdružení ROSa, které působí na této škole již od roku 2004.
Zapsaný spolek ROSa Mnichovice spravuje fond peněžních prostředků získaných formou ročního příspěvku od
rodičů. Cílem je podpora vedení školy při zajišťování potřeb mnichovických školáků, a to napříč všemi ročníky. Dovolte
nám stručně představit oblasti, ve kterých ROSa díky vašemu příspěvku může pomáhat.
Nadstandardní nabídka spojená přímo s výukou:


experti z praxe

rodilý jazykový mluvčí

gymnastika v rámci TV

Vážíme si toho, že vedení školy dokázalo zajistit tyto možnosti i v čase probíhající několikaleté výstavby, která
klade na management vysoké organizační nároky na zajištění chodu školy.
ROSa pomáhá i s financováním dalších školních aktivit jako jsou:





příspěvky na dopravu (reprezentace školy žáky, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, bruslení),
odměny na ŠvP, upomínkové předměty pro absolventy devátých tříd s vyznamenáním,
přednášky prevence,
Rodičovské kavárny.

Základní škola se aktivně zapojuje do dění ve městě formou účasti na veřejných akcích pořádaných Městem
Mnichovice. I v tomto případě ROSa pomáhá:



finančním příspěvkem (odměny pro děti),
aktivní výpomocí členů ROSa (časomíra, zdravotník, registrace závodníků apod.).

V neposlední řadě vám velmi rádi představujeme projekt, který organizují a propagují samy děti, a to
cyklozávod Mnichovice Tour, kde ROSa pomáhá finančně i jako členové realizačního týmu.

Věříme, že výše uvedené řádky vás vedou k přesvědčení, že příspěvek do fondu ROSa představuje smysluplnou
podporu našich dětí. Vaše účast rozhodně nemusí probíhat pouze v peněžní rovině. Pokud máte nápad, který by byl
přínosem pro naši školu, máte hned dvě možnosti, jak svoji myšlenku uvést v život:




kontaktujte spolek ROSa: rosa.mnichovice@seznam.cz, www.zsmnichovice.cz, www.facebook.com/rosa.mnichovice
přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady

Děkujeme předem za Vaši podporu, přejeme vám i vašim dětem úspěšný start ve školním světě a budeme se
těšit na setkání při některé z výše uvedených akcí nebo přímo na schůzce spolku ROSa.

Ing. Veronika Mitlöhnerová
předsedkyně z.s. ROSa Mnichovice

