
 

Informácia pre rodičov. 

 

Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 týmto oznamuje rodičom, že v mesiaci 6/2015 zasadala RADA 

ŠKOLY pri MŠ Budapeštianska 1.  

Na zasadnutie riaditeľka školy predložila predsedovi RŠ spracovanú a zaslanú zriaďovateľovi  MMK - 

SPRÁVU O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE za rok 2014/2015 

www.msbudapestianska1.sk    (sekcia : správa VVČ – celá zverejnená) 

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

zasadnutí boli členovia Rady školy informovaní o: 

1. Plnení Plánu 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) 

 

 Rady školy bola informovaná ďalej o súčinnosti riaditeľstva MŠ a zriaďovateľa MMK pri riešení 

nutných ďalších opráv na škole, nakoľko škola nemá finančný rozpočet na tieto opravy: 

1. Fasáda školy 

2. Plesnivé steny na schodiskách 

3. Zatekajúce časti v triedach- vplyvom medzipanelových spojov, nutná oprava strechy 

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

 

Riaditeľstvo MŠ zaslalo všetky tieto požiadavky na vykonanie opráv, s fotodokumentáciou, 

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

akceptačných listov na vykonanie verejného obstarávania. oprava všetkých schodov 

v areáli MŠ- bude prebiehať od 24.8.2015- firma na základe 

vykonaného verejného obstarávania. 

http://www.msbudapestianska1.sk/


 

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

esteticky upravujeme interiér a exteriér školy, priestory školského stravovania:   

 Vynovili sme spoločne: 

 červenáčik: dokúpenie pomôcok, kníh, piktogramy 

 triedy: nové skrinky, a panely od firmy nomiland 

 chodba: plníme projekty "želkova škôlka" 

 rozprávková trieda : rozprávkový nábytok, nové dekorácie 

 slnečná sústava: makety planét a UP  

 schodiská: nástenky, makety 

 multifunkčná miestnosť : nový nábytok, nové centrá 

 vynovené ostatné triedy: nové centrá, nové panely s pomôckami 

 vynovená iv. tr : koberce do spálne - autá 

 vynovená iii. tr : nové Tv, DVD, gramoradio, cd,- audio technika 

 zakúpené: lekárničky do všetkých tried 

 zakúpené: šj - biela technika, odštavovače, lis na citrusy a roboty 

 nová edukačná miestnosť: zo zrušeného skladu prádla 

  vymenené nové požiarné dvere v MŠ (6ks) 

 nakúpené pomôcky pre projekt z MČ Ťahanovce (co) 

 nakúpené potreby na šk. dvor - zeleň + vysadené kvety 

 vynovená iv. trieda: nový koberec, nábytok, tapety 

 vynovený plot: zelené pletivo  

 vynovený dvor / plot: kvietočky na plote  a v átriu -stromčeky pre kreslenie 

 oprava pieskovísk: báger .. a nové dosky :) 

 vynovený šk. dvor: nové domčeky (2) pre detičky 

 zakúpené nové skrinky do šatní :) farebné skrinky na oblečenie (tr. i, ii, iv) 

 vynovený šk. dvor - pieskoviská , pomôcky pre deti na dvor -hry v piesku, 

odrážadlá,  

 kaučukový povrch, výsadba trávy a úprava terénu - svah) 

  vynovené šatne: nové parapetné kryty v šatniach, WC   :) 

 vynovený šk. dvor: výsadba 14 tují :) 

 nákup novej škrabky, chladničiek, elektrickej pece do ŠJ 

  nákup notbucky pre deti –chlapcov, dievčatká, nové UP 

  vymaľovanie 3 šatní  

  nakúpené pomôcky pre potreby školského stravovania 

  zabezpečené internetové pripojenie do tried,  k pc pre deti a interaktívne tabule  

 
1. Všetky vynovené priestory, zakúpené UP a vykonané opravy si viete pozrieť s popisom 

web sídlo sekcia NOVÉ FOTO 2015 

2. V mesiaci 9/2015 -10/2015 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. 

4. Budeme potrebovať pomoc pri šití kostýmčekov na vystúpenia detí. 

5. Ďakujeme vopred za Vašu pomoc pri aktivitách školy. 

 

V Košiciach 24.8.2015                                                                           Mgr. Iveta Strukanová – riad.školy 


