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 2015
IRR darovalo Spojenej škole Vincenta de Paul dar vo výške 3824 EUR určený na výmenu
vchodových dverí. Tieto financie boli vyzbierané vďaka vianočnej zbierke z predaja
medovníkov, ktoré zorganizovali mamičky zo škôlky.
Prístrešok pre bicykle, na ktorý sme získali grant z Nadácie Pontis prostredníctvom
spoločnosti Slovak Telekom sa zhotovil v júni 2015. Celkové výdavky na prístrešok boli
v hodnote 1 532,52 eur. Tieto výdavky boli použité hlavne na obstaranie plechovej
konštrukcie (1 053 eur). Ostatné výdavky boli použité na nákup dlažby, kameniva
a obrubníkov. Okrem montáže plechovej konštrukcie boli všetky práce vykonávané
svojpomocne rodičmi detí z MŠ.
OZ IRR sa zapojilo do akcie „Naše Mesto“, kde sme získali 200 Eur na materiál
a zamestnanci (dobrovoľníci) z firiem nám natreli preliezky a hracie prvky v školskej
záhrade.
Minulý školský rok OZ IRR získalo grant od MČ Ružinov na vybudovanie záhradného
domčeka pre dopravné prostriedky a hračky. Realizácia stavby prebiehala v troch etapách:
1, príprava podkladu, ktorá bola realizovaná svojpomocne rodičmi detí z MŠ. Tejto etape
boli venované 2 brigády.
2, výroba záhradného domčeka spoločnosťou DIPAL, s.r.o.
3, odvoz pôvodného domčeka; OZ IRR darovalo unimobunku záujemcovi z Trnavy, ktorý si
financoval odvoz sám.
Celkové náklady projektu boli vo výške 4 995,13 Eur. MČ Ružinov nám poskytla grant vo
výške 4 280 Eur a 715,13 Eur doplnilo OZ IRR z vlastných zdrojov.
Brigády:
Jarné brigády venované príprave podkladu pre prístrešok pre bicykle, na čistenie dvora po
zime, čistenie v átriu, oprava bicyklov a odrážadiel, čistenie pieskoviska
Individuálne jesenné brigády zamerané na hrabanie lístia.
Brigády súvisiace s prípravou podkladu pre „Záhradný domček“, dokončovacie práce okolo
záhradného domčeka, umytie a premiestnenie hračiek a dopravných prostriedkov.

Agitácia rodičov a budovanie vzťahov medzi OZ 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

Finančné vyúčtovanie za rok 2015
Názov organizácie : OZ Iniciatíva rodičov Ružinova

Rok: 2015

Zdroje za obdobie

Suma v EUR

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2014

13 712,61 €

Príjmy rok 2015

24 863,94 €

Výdavky rok 2015

18 177,66 €

Prevod finančných prostriedkov do roku 2016

20 398,89 €

Popis príjmu

Suma v EUR

Podiel ( % )

granty

5 402,00 €

21,73%

2%

5 273,45 €

21,21%

12 146,00 €

48,85%

2 041,04 €

8,21%

1,45 €

0,01%

príspevky rodičov
dary
iné
SPOLU
Popis výdavku
čistiace a hygienické prostriedky

24 863,94 €
Suma v EUR

100,00%
Podiel v %

410,83 €

2,26%

3 824,00 €

21,04%

331,28 €

1,82%

materiálne vybavenie tried + mangel

1 451,80 €

7,99%

podujatia, divadielka, poníky

2 542,00 €

13,98%

poplatky za vedenie bankového účtu

139,00 €

0,76%

prevádzka, drobné opravy

704,16 €

3,87%

1 530,52 €

8,42%

školské ovocie

397,28 €

2,19%

školský dvor ( kosenie, hrabanie, výsadba)

667,72 €

3,67%

telefón a internet

465,03 €

2,56%

vianočné poukážky pre zamestnancov MŠ

460,00 €

2,53%

dar na výmenu vchodových dverí pre SŠ
didaktické pomôcky

prístrešok nabicykle

vrátenie príspevku

100,00 €

0,55%

výtvarný materiál

158,91 €

0,87%

záhradný domček

4 995,13 €

27,48%

18 177,66 €

100,00%

Spolu

