Výročná správa
2019/2020
ZRR Nejedlého
ZŠ Nejedlého v bratislavskej
Dúbravke je tu pre všetky deti bez
rozdielu sociálneho pôvodu, bez
ohľadu na ich talent, či vedomosti
– lebo každé dieťa si zaslúži školu,
do ktorej bude chodiť rado, ktorá
jeho schopnosti rozvinie a kde
nájde kamarátov.

453 detí
na prvom a druhom stupni
našej základnej školy získalo
vďaka ZRR zábavné a kvalitné
pomôcky a krajšie školské
priestory.

6 700 EUR
sme získali vďaka darom,
grantom a dotáciám a
investovali sme ich do
zlepšenia materiálno technického vybavenia školy
a na podporu výchovno vzdelávacieho procesu.

8 úspešných
grantov
Zapojili sme sa do viac ako
desiatky grantových výziev. Vo
ôsmich prípadoch sme boli
úspešní a podarilo sa nám
financie z grantov získať.

Dosiahnuť tento cieľ pomáha už
niekoľko rokov aj Združenie Rady
rodičov Nejedlého.

Veríme v zázraky
Združenie rady rodičov Nejedlého je občianske združenie
spájajúce rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ Nejedlého. Sme
aktívni rodičia, ktorí veria v zázraky. Snažíme sa nachádzať
externé zdroje a inšpiráciu na to, aby naše deti mali v škole čo
najlepšie podmienky, spokojných učiteľov a čo najlepšie
možné vzdelanie.
Školský rok 2019/2020 bol netypický, najmä v druhej polovici
zasiahnutej koronavírusom. Bola to zaťažkávacia skúška
najmä pre učiteľov a vedenie školy. Myslíme si, že v nej obstáli
so cťou. Napriek všetkým negatívam a ťažkostiam prinieslo
toto obdobie aj niečo pozitívne – väčšie zapojenie
informačných technológií, možnosť vzdialenej výučby cez
online hodiny, ale aj letnú školu počas júla. Negatívne sa však
odzrkadlila na možnostiach dotácií, boli zrušené alebo
presunuté hromadné akcie aj brigády. Združenie rodičov sa
tento výpadok snaží kompenzovať – vyzývame na darovanie
2%, zapojili sme sa do akcie Giving Tuesday a podarilo sa nám
registrovať do programu YourCause.
Podarilo sa zrealizovať mnoho investícií do zlepšenia
vybavenia zakúpením pomôcok na hodiny techniky, biológie či
geografie, zabezpečením výučbových softvérov na rôzne
predmety, zrekonštruovaním ďalších jazykových učební
i znovuoživením učebne techniky. Pribudli spoločenské hry
pre školský klub a zapojili sme sa aj do projektu pre školskú
jedáleň a zlepšenie vzťahu detí k zdravej strave. Prebehli
školenia programovania či workshopy o digitálnej
bezpečnosti, deti sa zapojili aj do budovania elektronickej
formuly.
Pred nami je nový školský rok a veríme, že aj množstvo
ďalších zaujímavých projektov!

Projekty a podpora školy
Grantové projekty
8 projektov v celkovej sume 6 700 EUR sa podarilo
zrealizovať vďaka finančnej podpore z nadácií a
firiem.
Boli to nasledovné projekty:
Školská dielňa - 3 000 EUR, Nadácia ČSOB
Spolu s rodičmi a deťmi sme počas brigády opravili
ponky a nakúpili sme materiál a pomôcky do dielne.
IBM Blue Community grants - 1 800 EUR, IBM
Peniaze boli použité na vzdelávacie softvéry pre
prvý a druhý stupeň.
Robot Emil – Meet and Code 2019, nefinančná
dotácia. Deti našej školy si mohli vyskúšať
programovanie s Emilom.
Cyber4Kids - GigiQ, nefinančná dotácia
Seminár pre šiestakov o bezpečnom využívaní
internetu.
Vy rozhodujete, my pomáhame - 300 EUR, Tesco
Získali sme tretie miesto v súťaži, financie sme
použili na čiastočné prefinancovnie basketbalových
košov na školskom ihrisku.
V školskej jedálni zdravo a hravo - 600 EUR, ZSE
Projekt na zútulnenie školskej jedálne, workshopy
a nákup dataprojektora.

Veda nás baví - 1 000 EUR, Nadácia VW
Nakúpili sme pomôcky na vyučovanie fyziky a
chémie.
Notebooky - nefinančná dotácia, IBM
7 notebookov využivali učitelia počas dištančného
vzdelávania a aj naďalej budú slúžiť v škole.

Podpora školy
Z príspevku rodičov a z podielu zaplatenej dane
sme podporili školské akcie a pomohli pri
materiálno-techickom vybavení školy.
Mikuláš - dobrota pre každého
Vianočný bazár - príspevok na materiál
Karneval – výzdoba, súťaže, občerstvenie
Cudzie jazyky – vymaľovanie učebne, pomôcky,
tabuľky
Pomôcky do ŠKD – hry, kreatívne pomôcky,
hudobné nástroje
Fyzika - pomôcky
Geografia - mapy, glóbusy
TV - vnútorné basketbalové koše (príspevok),
lopty
Hygienické potreby - zásobníky na mydlo
a servítky, papierové utierky, toaletný papier...
Interaktívna tabuľa
Nábytok do oddychového kútika

Ďakujeme podporovateľom
Projekty v našej škole sme mohli zrealizovať vďaka pomoci
rodičov a detí, vďaka podpore od vedenia školy a od učiteľov
a v neposlednom rade vďaka darom, grantom a dotáciám.
Týmto chceme poďakovať najmä:

ZRR Nejedlého
Združenie Rady rodičov
Nejedlého
IČO: 31745644, e-mail:
zrrnejedleho@gmail.com

