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Vážení rodičia, 

Už nás všetci poznáte, lebo nám mnohí pomáhate a tiež ste asi zaregistrovali, že mnohé veci vo Vašej materskej
škole na Hargašovej ulici fungujú aj vďaka pomoci občianskeho združenia Bystrický svet najmenších.

Na začiatku školského roka 2011/2012 sme sa na všetkých rodičov obrátili s prosbou o príspevok-dar, z ktorého
financuje OZ BSN v MŠ množstvo aktivít, projektov a nákupov. Radi by sme sa pripomenuli, lebo aj vďaka Vaším
financiám, pomoci ostatných rodičov a naších darcov dobre a bezproblémovo zabezpečujeme chod materskej školy.

Od septembra 2011 sa Vaše dieťa môže tešiť z toho, že MŠ má vďaka projektu Čistá škola slušné hygienické
zariadenia, v nich paravány, vešiačiky, mydelničky, a aj hygienické potreby, že sú v materskej škole nášlapné
rohože, školský dvor upravený, areál čistý a pokosený, kríky a stromy orezané, smeti pohrabané a odpratané.

Deti majú opäť nové zariadenie tried, hračky, učebné pomôcky, knihy, opravené preliezky, pieskovisko, nový
piesok. Deti si nemusia nosiť do MŠ farby, ceruzky, toaletný papier, mydielka a príspevky na rôzne malé drobnosti.
Deti dostávajú pracovné zošity, časopisy a v MŠ majú široký výber nových kníh. Vždy je na čo kopírovať a 
v kopírke a tlačiarni je toner. Dokonca je možné sa do MŠ dovolať na mobilný telefón a v prípade potreby aj
z neho zavolať Vám rodičom.

Deti boli na jeseň a opäť pôjdu na jar na plavecký výcvik, boli na výletoch, v múzeách, na dopravnom ihrisku, vždy
bezpečnou a slušnou dopravou. U nás priamo v MŠ boli mnohé predstavenia, divadielka, kúzelníci, besedy, vedenie
MŠ plánuje Deň matiek a MDD, olympiádu a množstvo ďalších zaujímavých podujatí pre malých i veľkých.

Tieto projekty je možné realizovať aj vďaka podpore občianskeho združenia Bystrický svet najmenších. Nejde len
o peniaze, ide aj veľa hodín práce pri príprave akcií, pri doprave a zháňaní materiálu, potrieb, písaní projektov.

V MŠ sme za od septembra 2011 minuli takmer EURO 4,000 a to sme len v polovici školského
roka 2011/12. MŠ sa opäť bude spoliehať na pomoc OZ v nasledovných oblastiach:

 Zariadenie a vybavenie Materskej školy, hygienické a toaletné potreby,
 Učebné a vzdelávacie pomôcky, školenia, knihy, publikácie, zošity a hračky,
 Kultúrne, spoločenské a športové, podujatia, výlety a dopravu, plavecký výcvik,
 Upravený školský dvor, spoločne používaný so Základnou školou, pieskoviská, preliezačky.

Sumár pomoci OZ Bystrický svet najmenších prezentujeme na 2. strane tohto listu.

PROSÍME VÁS, KTORÍ STE EŠTE TENTO ROK NEPRISPELI,  
A MÁTE TÚ MOŽNOSŤ O

JEDNORÁZOVÝ PRÍSPEVOK VO VÝŠKE EURO 60.-

Neradi by sme zaťažovali výberom príspevkov triedne učiteľky a pracovníkov materskej školy a preto je možné
príspevok a / alebo dar poslať: 

 poslať prevodom, 
 prípadne vložiť priamo na účet združenia Bystrický svet najmenších 

v Slovenskej sporiteľni – 0177 171 462 / 0900
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uveďte prosím pri vklade / prevode meno / priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pomáhame bez rozdielu všetkým deťom, všetkým triedam, materskej škole. Chceme zveľaďovať interiér
materskej školy, ako aj vybavenie v exteriéroch – na školskom dvore. Opravujeme to, čo sa rozpadáva a čo
nevyhovuje pre prevádzku zariadení v materskej a základnej škole.  Pomáhame pedagógom realizovať ich nápady.
Každé euro je minuté na základe žiadosti tých, ktorí sa starajú o Vaše deti. Sumár výdavkov aj ďalšie informácie
sú na nástenke pri jedálni na prízemí Materskej školy.

Sme závislí od Vašej podpory, pomoci a priazne. Zdroje hľadáme formou uchádzania sa o granty, hľadania 
sponzorov a darcov, získavania Vašich 2% dane z Vášho príjmu a príjmu Vašich firiem.

Popis výdavku alebo nákladu EURO

Učebné pomôcky, papier a výkresy, farby, potreby a materiál na výtvarné a ručné práce 512

Predplatné časopisov, výchovno-vzdelávacie publikácie a knihy pre deti a učiteľov MŠ 833

Divadielka, kultúrne podujatia, múzeá 434

Doprava a vstupy na dopravné ihrisko pre deti z materskej školy – jeseň 2011 346

Pitný režim detí – nádoby na pitie do exteriéru a nápoje 257

Nábytok a zariadenie v triedach materskej školy 219

Hygienické podložky – pravidelné čistenie a výmena pri všetkých vchodoch do MŠ –
projekt Čistá škola

341

Úprava, vyhrabanie, kosenie trávy, orezanie kríkov – 
okolie MŠ a priestor detských ihrísk - začiatok šk. roka a pred zimou

480

Tlačiarenský materiál a telekomunikačné poplatky – tonery do tlačiarní a kopíriek a
mobilný telefón pre MŠ

301

Prevádzkové náklady občianskeho združenia,notár - registrácia 2%, bankové poplatky 132

SPOLU podpora MŠ v školskom roku 2011 / 2012 3 855

Za OZ Bystrický svet najmenších – Viera Mazáčková, Dagmar Handiaková, Jozefína Antalová a Ivan Bošňák

----- ĎAKUJEME :) ----- ĎAKUJEME :) ----- ĎAKUJEME :) ----- ĎAKUJEME :)


