STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA
pri
INŠTITÚTE PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA
______________________________________________________________________________
Č: I-R466/10/2018/SOŠ/ČZ001

Bratislava 22.10.2018

POZVÁNKA
Vážení rodičia,
pozývame Vás na stretnutie rodičov s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami IPR, ktoré
sa uskutoční dňa 10. novembra 2018 (sobota) od 8.30 h do 12.00 h v priestoroch IPR.
Program:
1. Otvorenie o 8.30 h v jedálni IPR.
2. Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2018/2019.
3. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa poskytne triedny učiteľ, majster,
vychovávateľ a psychologička školy.
Naši zamestnanci Vám budú k dispozícii v triedach, v dielňach, v internáte, na sociálnom referáte,
na úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie i v centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie
do 12.00 h.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy
Vážení rodičia!
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím sa v tomto školskom roku obracia na Vás s prosbou
o poskytnutie finančného príspevku vo výške 20,00 € (resp. podľa Vašich možností) do nášho Občianskeho
združenia „BEZ BARIÉR“.
Finančné prostriedky Občianskeho združenia „BEZ BARIÉR“ boli a sú použité na:
- modernizáciu vzdelávacieho procesu v učebných a študijných odboroch SOŠ
- skvalitnenie zdravotno-rehabilitačných služieb poskytovaných v zariadení
- poskytovanie sociálnych výpomocí jednotlivcom z radov žiakov
- poskytovanie výpomocí vyplývajúcich z požiadaviek zdravotného stavu
- odborné a poznávacie exkurzie
- finančné zabezpečenie žiackych súťaží rôzneho charakteru,
- oceňovanie úspešných žiakov
- kultúrne a spoločenské podujatia
- náučné, vzdelávacie, kultúrne aktivity žiakov na internáte SOŠ
- úhrada nákladov na tlač internátneho časopisu „SME OK“
Platba sa dá realizovať v ktorýkoľvek deň osobne, alebo dňa 10.11.2018 na stretnutí rodičov s pedagogickými
a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia u Ing. Jakubovej, I. poschodie miestnosť č. 131
(priestory praktického vyučovania), alebo na sociálnom referáte.
Občianske združenie BEZ BARIÉR
pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Bratislava, Mokrohájska 1

číslo účtu – IBAN: SK06 0200 0000 0012 4065 8551
IČO: 30813506
Ďakujeme Vám za poukázanie finančného príspevku na účet Občianskeho združenia „BEZ BARIÉR“.
Anna Maríková, predseda OZ BB

