Výročná správa OZ IRR za rok 2016
Poslaním OZ IRR (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.
IRR napomáha materskej škole:
1. v materiálnej, finančnej a odbornej pomoci MŠ.
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 2016
IRR darovalo MŠ dar vo výške 24 358,67 EUR určený na výmenu podláh, ktorá prebehla
počas letných prázdnin. IRR tiež pre MŠ koncom roku zakúpilo digitálne piáno.
V adventnom predaji medovníkov sa podarilo vyzbierať 1 467,93 EUR, ktoré majú byť použité
na výmenu ďalších okien. Táto výmena sa bude realizovať v priebehu letných prázdnin roku
2017.
Brigády:
Jarné brigády venované čisteniu dvora po zime, čistenie v átriu, oprava bicyklov a odrážadiel,
čistenie pieskoviska.
V priebehu mesiacov máj / jún bola zdemonotovná stará preliezka z mestského ihriska
a nanovo zmontovaná v areáli MŠ.
Agitácia rodičov a budovanie vzťahov medzi IRR a MŠ
• 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“
• odborné prednášky pre rodičov podľa záujmu
Spracoval:
Zodpovedný:
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Finančné vyúčtovanie OZ IRR za rok 2016
Názov organizácie : OZ Iniciatíva rodičov Ružinova

Rok: 2016

Zdroje za obdobie

Suma v EUR

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2015

20 619,39 €

Príjmy rok 2016

18 448,17 €

Výdavky rok 2016

30 332,93 €

Prevod finančných prostriedkov do roku 2017
Popis príjmu
dar od OZ Vlna ( príjmala 2 %)
príspevky rodičov
dary
SPOLU
Popis výdavku
čistiace a hygienické prostriedky

8 734,63 €
Suma v EUR

Podiel ( % )

3 200,00 €

17,35%

13 268,00 €

71,92%

1 980,17 €

10,73%

18 448,17 €

100,00%

Suma v EUR

Podiel v %

83,86 €

0,28%

24 358,67 €

80,30%

didaktické pomôcky

787,70 €

2,60%

služby (autobusová doprava, brigáda, drobné darčeky
učiteľom)

287,93 €

0,95%

1 556,00 €

5,13%

poplatky za vedenie bankového účtu

161,00 €

0,53%

prevádzka, drobné opravy

990,95 €

3,27%

školské ovocie

381,39 €

1,26%

školský dvor ( kosenie, hrabanie, výsadba)

675,68 €

2,23%

telefón a internet

118,50 €

0,39%

vianočné poukážky pre zamestnancov MŠ

530,00 €

1,75%

vrátenie príspevku

100,00 €

0,33%

výtvarný materiál

272,06 €

0,90%

29,19 €

0,10%

dar na výmenu podláh v materskej škole

podujatia, divadielka, poníky

ostatné (Daň. Úrad, Obchod. Vestník, správne poplatky)
Spolu

30 332,93 €

100,00%

