
 

Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová (ďalej len RRaPMŠŠ) je občianske združenie. Slúži najmä na vytvorenie 
alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na všestranný rozvoj a skvalitnenie výučby v materskej škole. 
Členom RRaPMŠŠ je každý rodič, ktorého dieťa navštevuje MŠ Šancová. 
 
Rodičovská Rada je najvyšším orgánom RRaPMŠŠ. Jej aktuálne zloženie je nasledovné: 

• Štatutárni zástupcovia: 
o Predseda: Lucia Bošková, (lucia@lamprecht.sk, 0911 822 462)  
o Hospodár: Silvia Haringová 

 

• Členovia: : Alena Marková, Ivana Holečková, Lenka Šprochová, Lucia Kuna Demeterová,  
 
 
Členský príspevok. Za každé dieťa v MŠ je potrebné uhradiť polročný členský príspevok. Z príspevkov sa podľa potrieb 
zabezpečujú: 

• Hračky a výtvarné pomôcky, Didaktické pomôcky, knihy, 

• Divadielka,Výlety 

• Sezónne aktivity (šarkaniáda, tekvičkové slávnosti, Mikuláš, karneval, Veľká Noc, rozlúčka predškolákov) 

• Vybavenie školského dvora (preliezky, hračky na dvor) 
 
Výška príspevku: 

• 50 € / 1 dieťa / polrok 

• 70 € / 2 a viac detí / polrok 
  

Úhrada príspevku: 
Číslo účtu: SK90 1100 0000 0026 2403 0565 (Tatra banka, 1100) 
Poznámka: meno dieťaťa, trieda 
  
Termín úhrady členského príspevku: 

• 1. polrok: do konca októbra  

• 2. polrok: do konca februára  
 

 
2%  dane z príjmu. RRaPMŠŠ je registrovaná v Zozname prijímateľov 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu.  
Názov:   Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová 
Adresa:   Šancová 65, 831 04 Bratislava 
IČO:    30869862 
Právna forma:   Občianske združenie 
IBAN číslo účtu:  SK90 1100 0000 0026 2403 0565  
kód banky:   1100 (Tatra banka) 
 
 
Ako vieme my rodičia podporiť škôlku? Nech sa páči, niekokoľko tipov☺ Radi Vám s Vašou iniciatívou pomôžeme. 

• Staňte sa aktívnym členom Rodičovskej Rady  

• Odporučte divadielko 

• Zorganizujte špeciálnu návštevu v škôlke – hasiči, policajti, dopravní policajti, čestná stráž 

• Odporučte / vybavte projekt 

• Darujte pomôcky a hračky (iba po dohode s p. učiteľkou) 

 

Aktuálne informácie. Aktuálne informácie o škôlke a Rade rodičov nájdete na našej Facebook stránke:  

Materská škola Šancova:  
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