Výročná správa OZ IRRR, marec 2015
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.
OZ IRR napomáha materskej škole:
1. v materiálnej, finančnej a odbornej pomoci Spojenej škole
2. v budovaní spoločenstva medzi rodičmi a učiteľmi škôlky a v prehlbovaní
vzájomných vťahov. Chce tak podporiť otvorenú, pozitívnu komunikáciu, vzájomnú
spolupráci ako aj jednotnú výchovu v domácom a školskom prostredí. Deti
získavajú pozitívny vzor a hodnoty aj tým, že vidia, ako sa i vďaka ich rodičom tvorí
a zveľaďuje prostredie, kde sa vzdelávajú, športujú, trávia väčšiu časť svojho dňa.
Aktivity v roku 2014
Vianočné medovníky – výťažok 2 959,- eur, ktoré boli použité na výmenu vchodových
dverí.
Obnovte si svoju kuchyňu alebo jedáleň – 914 eur, peniaze budú použité na výmenu dverí
do jedálne.
Rekonštrukcia západného krídla budovy materskej školy, ktorá trvala od júna 2014 do
konca augusta 2014. Zúčastnili sa na nej rodičia detí navštevujúcich materskú školu.
Pomáhali hlavne pri búracích prácach a potom pri upratovaní (viac o rekonštrukcii nájdete
v priloženom dokumente Správa o rekonštrukcii).
Projekty:
Nadácia Bratislava – Rozprávkou k Bratislave vo výške 500 eur (dobudovanie dvora
materskej školy preliezkami a lavičkami).
Slovak Telekom, a.s. – „Do škôlky a zo škôlky ekologicky a zdravo“ vo výške 1 000 eur,
ktoré budú použité na vybudovanie odstaviska pre bicykle.
Brigády:
1 jarná brigáda na čistenie dvora po zime, čistenie v átriu, oprava bicyklov a odrážadiel,
čistenie pieskoviska
2 jesenné brigády zamerané na hrabanie lístia.
4 brigády súvisiace s rekonštrukciou západného krídla v školskom roku 2013/2014.
Koncom augusta sa konali ďalšie brigády, hlavne upratovacie, ktoré pripravovali
zrekonštruovanú časť budovy na začiatok školského roka.
Agitácia rodičov a budovanie vzťahov medzi OZ IRR a MŠ
 triedny aktív na jeseň, ktorého cieľom je informovať rodičov o fungovaní
a potrebách materskej školy a zblíženie rodičov
 časopis Vincentínko
 aktualizácia mailových kontaktov rodičov detí MŠ
 aktualizácia web stránky IRR
 pomoc pri organizovaní besiedky ku dňu matiek a akcie pre celú rodinu ku dňu
otcov
 vianočné, koncoročné odmeny pre pedagogický a nepedagogický zbor MŠ
 pečenie medovníčkov „pre Mikuláša“
 pečenie medovníčkov na predvianočnú predajnú akciu a zabezpečenie samotného
predaja medovníčkov

Príjmy a výdavky za rok 2014
Zdroje za obdobie

Suma

Zostatok z roku 2013
Príjmy rok 2014
Výdavky rok 2014
Rozdiel
Popis príjmu
Granty
2%
Príspevky do MŠ
Dary
iné
SPOLU
Popis výdavku
rekonštrukcia západného krídla
školský dvor - preliezky, úprava terénu
didaktické pomôcky v+ výtvarný materiál
vybavenie tried
divadielka, poníky
Prevádzka, opravy
čistiace a hygienické prostriedky
vrátenie príspevkov (platby navyše)
telefón a internet
Finančný dar pre MŠ (vianočné príspevky)
školské ovocie
bankové poplatky
odpis majetku - preliezky
ostatné - notárske poplatky
Spolu

21 402,38 €
29 659,17 €
37 041,43 €
14 020,12 €
Suma

Podiel ( % )
1 500,00 €
6 146,20 €
13 109,00 €
8 257,43 €
346,54 €
29 359,17 €
Suma
24 233,96 €
2 291,00 €
3 394,00 €
2 555,13 €
2 242,00 €
249,23 €
421,20 €
336,00 €
473,34 €
420,00 €
211,22 €
160,30 €
1 931,00 €
62,14 €
38 980,52 €

5,11%
20,93%
44,65%
28,13%
1,18%
100,00%
podiel v %
62,17%
5,88%
8,71%
6,55%
5,75%
0,64%
1,08%
0,86%
1,21%
1,08%
0,54%
0,41%
4,95%
0,16%
100,00%

Plán aktivít na rok 2015
Cieľ 1:
Naďalej budovať spoločenstvo detí a rodičov, ktorí aktívne prispievajú k budovaniu diela
„cirkevnej MŠ“.
o brigády v priestoroch MŠ
o časopis MŠ „Vincentínko“
o projekty IRR
Cieľ 2
Cieľom IRR je vymeniť všetky staré okná materskej školy za nové plastové.
Nakúpiť germicídne žiariče do tried materskej školy pre zamedzenie šírenia baktérií
a vírusov.
Príprava dokumentácie a projektov na dobudovanie a rekonštrukciu kuchyne v budove
materskej školy.
Získavanie grantov a finančných prostriedkov od firiem na splnenie vyššie uvedených
cieľov.

