
Výročná správa OZ IRRR za rok 2020 
 
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 a finančnej oblasti a v odbornom poradenstve v rôznych oblastiach 
materskej 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 2020 
 
Rok 2020 bol poznačený pandemickou situáciou na Slovensku. Z tohto dôvodu bola 
obmedzená aj prevádzka materskej školy a aj činnosť OZ IRR.  
 
V roku 2020 sme začali pravidelne využívať služby spoločnosti iDry, ktorá dezinfikuje 
priestory materskej školy. Ide o najnovší typ polymérovej dezinfekcie, ktorá ničí baktérie, 
vírusy, plesne, kvasinky a zanecháva povrchy dlhodobo chránené proti mikroorganizmom. 
 
V júni 2020 vydalo OZ IRR pomocou učiteľského zboru časopis Vincentínko, ktorý zhrnul 
aktivity a zaujímavosti z celého školského roka.  
 
V októbri 2020 sme v spolupráci so spoločnosťou El Bra De Services, s.r.o. zrealizovali 
montáž dopadovej gumy na betónové ihrisko. Na montáž prispelo OZ IRR v sume  
11 978,42 EUR. Súčasťou montáže bola kompletná príprava podkladu pod dopadovou 
gumou.  Dopadová plocha zabezpečí vyššiu bezpečnosť pri futbale a iných hrách.  
 
Agitácia rodičov a budovanie vzťahov medzi OZ IRR a MŠ 

• časopis Vincentínko 

• aktualizácia mailových kontaktov rodičov detí MŠ 

• aktualizácia web stránky IRR 

• vianočné, koncoročné odmeny pre pedagogický a nepedagogický zbor MŠ 

• pečenie medovníčkov „pre Mikuláša“ 
 

 
 
 
 



Finančné vyúčtovanie za rok 2020  
Názov organizácie : OZ Iniciatíva rodičov Ružinova Rok: 2020 

 

 
Zostatok z roku 2019 29,085.92 

Príjmy v roku 2020 12,349.06 

Výdavky v roku 2020 18,738.29 

Prevod do roku 2021 22,696.69 

 
 

Príjmy v EUR 12,349.06 

Prijem 2% 1,086.57 

Príspevky rodičov 11,260.00 

Iné 2.49 

 
 

Výdavky 18,738.74 

Knihy pre predškolákov  477.00 

Divadielko  250.00 

Výtvarne pomôcky  647.30 

Triedny fond 300.00 

Výchovný koncert  160.00 

Poníky 230.00 

iDry DP (dezinfekcia priestorov MŠ) 840.00 

Montáž dopadovej plochy 11,978.42 

Tesco poukážky pre zamestnancov MŠ 730.00 

Bankové poplatky 124.58 

Rôzny materiál (skrutky, závesy, krajky, farby, gumy) 562.52 

Údržba MŠ 1,600.00 

Kontajner na odpad a lístie 450.00 

Rôzne režijné výdavky (benzín do kosačky) 388.92 

 
 


