VÝROČNÁ SPRÁVA OZ IRR, marec 2013
Súčasným poslaním OZ IRR je napomáhať materskej škole (MŠ) vytvárať vhodné
výchovné a vzdelávacie prostredie pre deti predškolského veku, v ktorom sa rozvíja
charakter a osobnosť dieťaťa, buduje jeho zdravé sebavedomie a zdravé medziľudské
vzťahy.
Misia OZ IRR je realizovaná prostredníctvom:
1. materiálnej, finančnej a odbornej pomoci Spojenej škole;
2. napomáhania budovania spoločenstva medzi rodičmi a učiteľmi škôlky a tým aj k
prehĺbeniu vzájomných vzťahov. Chce tak podporiť otvorenú, pozitívnu komunikáciu,
vzájomnú spoluprácu, ako aj jednotnú výchovu v domácom a školskom prostredí. Aj
takto deti získavajú pozitívny vzor a hodnoty, nakoľko vidia ako sa i vďaka ich
rodičom tvorí a zveľaďuje prostredie, kde sa vzdelávajú, športujú, trávia väčšiu časť
svojho dňa.

Čo konkrétne sme urobili v roku 2012
1. Vynimočné aktivity na finančnú podporu MŠ
 koncert Spievankovo = výťažok 600 Eur priamo pre pani riaditeľku MŠ
 anglický bazárik = výťažok 20 Eur priamo pre pani riaditeľku MŠ
 vianočné medovníčky = výťažok 3000 Eur – vklad na účet IRR za účelom spolufinancovania nového kotla pre časť MŠ
2. Príprava projektov, žiadosti o vyhlásené granty:
 zamestnanecký grant SLSP = projekt ”dopravné ihrisko”
- Kúpa bicyklov, odrážadiel, kolobežiek, dopravných vestičiek, červených terčíkov
- Návrh a realizácia čiar na betónovom podklade
 Ministerstvo financií
 Ministerstvo školstva
 IKEA – projekt Ecoučebna
 ČSOB – projekt „Rozprávkou k zdravému životnému štýlu v MŠ”
 Pontis „Naše mesto” – projekt úpravy záhradného dvora MŠ
3. Brigády
 Jarné obdobie, konali sa 4 sobotné brigády
1. Úprava terénu pred západnou časťou MŠ po prácach na kanalizáciu, sejba trávy,
výsadba letničiek, hrabanie starého lístia, preosievanie a čistenie veľkých pieskovísk
2. Upratanie skladu a prípravné práce v neprerobených priestoroch MŠ pre
dobrovoľníkov, vyčlenienie a vynesenie stavebného odpadu.
3. Penetrácia západnej steny MŠ, penetrácia záhradného domčeka, montáž bicyklov,
odrážadiel, kolobežiek.
4. Upratovacie a dokončovacie práce po akcii „naše mesto”, farebné maľovanie –
skrášlenie stien múrika Ekoučebne-altánka.
 Jesenné brigády, konali sa 2 sobotné brigády spojené s opekačkou:
1. Maľovanie druhého kruhového múrika, úprava a zahlinenie kopca, domaľovanie plota
2. Montáž držiakov v záhradnom domčeku, átriové pieskovisko (správkovanie a
maľovanie múrika, izolačné práce, nános piesku, montáž dopadových plôch)
 Mamičkovská brigáda sa konala 2 dopoludnia,
1. Mamičky upratali betónový chodníček a namaľovali vodorovné dopravné značenie
podľa pripraveného plánu.
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4. V oblasti agitácie rodičov a budovania vzťahov medzi OZ IRR k MŠ










triedny aktív – predstavenie IRR a výzva k aktívnej účasti rodičov na dianí MŠ
časopis Vincentínko – už tretie vydanie milého časopisu s informáciami, čo detičky
v MŠ zažili, plán aktivít na najbližšie obdobie, krátka fotodokumentácia akcií MŠ,
výroky detí, evanjelizácia rodičov – priblíženie kresťanských sviatkov v období cez
rok
aktualizácia mailov na rodičov detí MŠ – súhlas s komunikáciou s rodičmi cez
email
aktualizácia web stránky IRR
vianočné posedenie personálneho zboru MŠ (pani učiteľky a pani upratovačky)
vianočné, koncoročné odmeny pre pedagogický a nepedagogický zbor MŠ
pečenie medovníčkov a zajednania osoby na akcii Mikuláš v MŠ
spolutvorba vianočných besiedok
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5. Financie
Zdroje za obdobie

Suma

Zostatok z roku 2011

1240,66

Príjmy rok 2012

47014,65

Výdavky rok 2012

19748,11

Rozdiel
Popis príjmu
Granty
2%
Príspevky do MŠ
Dary
iné
SPOLU
Popis výdavku
rekonštrukcia
školský dvor
Prevádzka
Didaktické pomôcky
príspevok z 2 % pre OZ
VLNA
vybavenie tried
výtvarný materiál
čistiace a hygienické
prostriedky
telefón a internet
Finančný dar pre MŠ
školské ovocie
Spolu

28507,2
Suma
1 436,61 €
22 452,53 €
11 904,75 €
11 217,23 €
3,53 €
47 014,65 €

Podiel ( % )
3,06%
47,76%
25,32%
23,86%
0,01%
100,00%

Suma
5 755,93 €
2 972,04 €
2 869,69 €
2 525,82 €

podiel v %
29,15%
15,05%
14,53%
12,79%

2 000,00 €

10,13%

1 141,71 €
900,40 €

5,78%
4,56%

540,99 €

2,74%

435,82 €
435,00 €
170,71 €
19 748,11 €

2,21%
2,20%
0,86%
100,00%
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Čo by sme radi zrealizovali v roku 2013
Nakoľko sa MŠ v posledných 2 rokoch veľmi rýchlo rozrástla (čo do počtu detí a aj rodičov),
IRR cíti potrebu stabilizácie a nastavenia procesov bežnej prevádzky.
CIEĽ 0: Spracovať písomný štatút spolupráce medzi Spojenou školou a OZ IRR. Tento
dokument stručne stanoví kompetencie, poslanie a riadenie činnosti medzi oboma
stranami.
Aktualizovať IRR navrhnutý štatút z roka 2011-2012 do 30.6. 2013.
CIEĽ 1:
Naďalej budovať spoločenstvo detí a rodičov, ktorí aktívne prispievajú k budovaniu
diela „cirkevnej MŠ”.




v prijímacom procese detí do MŠ začleniť záväzok aktívne sa zúčastniť na dianí v
MŠ formou:
o jeden výlet mimo prostredia MŠ
o brigády v priestoroch MŠ
o časopis MŠ „Vincentínko”
o projekty IRR
o výzvy IRR
členská zmluva ako vstup rodiča do IRR podpisovaná na začiatku septembra
(jednak finančný záväzok, jednak vzbudiť v rodičoch pocit, že keď chceme byť
spoločenstvo – musím prispieť)

CIEĽ 2 :
Stabilizácia MŠ, ktorá z pohľadu OZ IRR predstavuje:
- nezvyšovať počet žiakov v MŠ
- nerozširovať priestory MŠ
 Analýza príjmov a výdavkov MŠ a OZ IRR. Potreba vstupov ekonomických ukazovateľov
od Spojenej školy a OZ IRR za obdobie od 2010 v členení:
 Príjmy od štátu.
 Príjmy od rodičov – príspevok na prevádzku
 Iné príjmy
 Výdavky investičné po jednotlivých investičných etapách samostatne
 Výdavky prevádzkové personálne, energie, iné


Možností efektívneho využitia jestvujúcich personálnych zdrojov spojenej školy pre
potreby MŠ (napr. pracovníci kuchyne, školník a iné.).

Ak sa aj Spojená škola stotožní s plnením týchto cieľov, navrhujeme spraviť pracovné
skupiny, ktoré by mali pripraviť návrhy na schvaľovanie. Plnenie oboch cieľov by sa
malo realizovať v duchu spolupráce a dôvery medzi:
- Spojenou školou vrátane jej všetkých zložiek a organizačných častí,
- OZ IRR,

4

PLÁNOVANÉ AKTIVITY IRR k naplneniu cieľov
1. OZ IRR podporí OZ Vincentinum podľa potreby a požiadaviek pri celom projekte
jedálne SŠ (výkon aj plánovanie)
IRR odporúča jednu jedáleň pre všetky zložky SŠ tak, aby počas všetkých dní fungovania aj
MŠ bolo zabezpečené stravovanie detí MŠ:
 Ak varenie počas sviatkov a prázdnin iba pre MŠ je v prepočte na jednotku finančne
náročnejšie, rodičia detí MŠ môžu v takýchto dňoch platiť vyššie stravné (potrebné
odôvodnenie jedálne MŠ)
 Jedáleň SŠ musí mať rozdelené a prepočítané náklady na MŠ a SŠ, odôvodnenie
personálneho navýšenia s finančným dopadom na MŠ (aké sú náklady SJ na MŠ –
rozvoz, nákup jedál naviac, ekonóm...)
2. Nové projekty
Pri výzvach vieme použiť už raz napísané a doteraz neschválené projekty, nie je v silách
vedenia IRR vymýšľať a písať obsahovo nové projekty, iba ak sa nájdu rodičia ochotní
pomôcť.
Plánujeme reagovať na:
 Výzva MČ Ružinov – projekt SŠ jedáleň pre SŠ a MŠ; projekt „rozprávkový deň” – kúpa
nových preliezok
 Výzva SLSP – nákup interaktívej tabule a 1 ks notebooku
 Výzva „naše mesto” – úpravy na dvore MŠ
3. Vedenie IRR
Potrebné nové obsadenie, naplnenie delegátov za jednotlive triedy.
4. Spolupráca s OZ Vincentinum
Spolupráca na akciách pre MŠ a SŠ s cieľom čo najviac zefektívniť vynaložené finančné
prostriedky (teda čo najviac robiť veci spoločne a nie duplicitne); deti MŠ sú zároveň aj
budúci žiaci SŠ (jedáleň, spoločné koncerty, spoločné hry...)
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FINANČNÝ PLÁN
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