
OZNÁMENIE pre rodičov ! 

 

Ďakujeme                                   Mgr. Iveta Strukanová riaditeľka školy 

Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 týmto oznamuje rodičom, že v mesiaci 9/2014 bude zasadať 

RADA ŠKOLY pri MŠ Budapeštianska 1.  

Na zasadnutie riaditeľka školy predložila predsedovi RŠ p. Weissovej T .,spracovanú a zaslanú aj na 

MMK - SPRÁVU O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE za rok 2013/2014.( zároveň si ju môžete celú 

prečítať na webovom sídle školy : www.msbudapestianska1.sk    (sekcia : správa VVČ 

Zároveň riaditeľka MŠ Budapeštianska 1 požiadala predsedu Rady školy p. Weissovú T., aby na svojom 

zasadnutí boli členovia Rady školy informovaní o: 

1. Pláne práce školy 2014/2015 – spracovala riad.školy 

2. Pripravovaných aktivitách školy pre rodičov a deti( akcie, projekty a.i)*všetko na webe školy 

3. Prerokovať stanovisko k Správe VVČ a zaslať písomné stanovisko na MMK do 9/2014 

 ( 3x rovnopisy -2x MMK, 1x riad.školy) 

 

Ako aj boli vyzvaní členovia Rady školy o pomoc a súčinnosť pri riešení nutných 

opráv na škole( t.j aby v súčinnosti pri pomoci k vedeniu školy- vyplývajúcej 

z Rady školy sa písomne obrátili na zriaďovateľa MMK v riešení nasledovného, 

nakoľko sa jedná o rozsiahle investície a na tieto nemá škola finančný rozpočet: 

1. Fasáda školy 

2. Nutná oprava ďalších vstupných schodov do objektu 

3. Plesnivé steny na schodiskách 

4. Zatekajúce časti v triedach- vplyvom medzipanelových spojov 

5. Nutná oprava kanalizácie-tukolapač pri ŠJ 

6. Zatekajúce terasy, následne podmývanie schodov pri vstupoch do MŠ. 

 

Riaditeľstvo MŠ zaslalo všetky tieto požiadavky na vykonanie opráv, 

s fotodokumentáciou, ako aj CD nosič-termovízna kamera, špecifikácie opráv, 

a slepé rozpočty. Ktoré boli súčasťou popisu stavu nedostatkov, k vystaveniu 

akceptačných listov na vykonanie verejného obstarávania. 
 

Z vlastného rozpočtu riaditeľstvo MŠ opravuje a zveľaďuje školu, vybavením UP, hračiek, 

esteticky interiér, ako aj sme začali s úpravou - exteriérom školy- školský dvor. A to : 

 

1. Zrub, lavičky, schody do MŠ pri Sofijskej, vláčik, altánky, vysekané staré hojdačky. 

2. V mesiaci 9/2014 -10/2014 nakúpime farby , štetce začneme s postupným náterom 

plota. 

3. Chceme Vás poprosiť ak bude mať možnosť a chuť –príďte pomôcť MŠ pri nátere 

plota, aby sa Vaše – naše deti u nás cítili dobre. 

 

http://www.msbudapestianska1.sk/

