
12 úspešných 
projektov

Sme rodičia, ktorých deti
navštevujú ZŠ Nejedlého. Sme
presvedčení, že škola má a môže
byť miestom, kde sú deti spokojné
a šťastné. Veríme, že vedomosti a
zručnosti sú rovnako dôležité ako
dobrí kamaráti a milá pani
učiteľka. Preto škole a našim
deťom zo všetkých síl pomáhame. 

 13 134 eur

5 577 eur

Výročná správa
2020/2021

ZRR Nejedlého 

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

Zapojili sme sa do necelých
dvoch desiatok grantových
výziev. V dvanástich prípadoch
sme boli úspešní a podarilo sa
nám financie z grantov získať. 

darovali Združeniu Rady
rodičov zo svojich daní za rok
2019 rodičia a priatelia školy.  
Za každé percento veľmi pekne
ďakujeme!



Združenie rady rodičov Nejedlého je občianske združenie
spájajúce rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ Nejedlého v
bratislavskej Dúbravke. 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 2020/2021 bol najťažší, aký si zatiaľ vieme
predstaviť. Deti na druhom stupni strávili jeho polovicu za
počítačom, deti z prvého stupňa o čosi menej. Náročné to bolo
pre deti, učiteľov, rodičov. Každý, kto toto mimoriadne obdobie
zvládol, môže byť na seba právom hrdý!

Pandémia však so sebou priniesla aj soldaritu a firmy sa
snažili komplikovanú situáciu zmierňovať grantovými
výzvami, ktroé by pomohli dopady pandémie na vzdelávanie
zmierniť. Vďaka takejto podore sa nám podarilo pre školu
získať 10 notebookov, klávesnice, monitory a ďalšiu techniku
od AT&T a tri notebooky od Nadačného fondu Telekom pri
Nadácii Pontis. IBM darovalo škole vyše sto kusov nábytku. 

Najväčšou investíciou z vlastných zdrojov ZRR bol nákup
germicídnych žiaričov do každej triedy školy, aby sa v škole
deti aj učitelia cítili čo najbezpečnejšie. Do každej triedy
pribudli tiež zásobníky na tekuté mydlo a papierové utierky.  

Paradoxom tohoto školského roka boli dva ročníky akcie Naše
mesto - v septembri a v júni. Obidva razy sme prácu
dobrovoľníkov z piatka dokončili s rodičmi, učiteľmi a deťmi v
sobotu. Z externých zdrojov sa pre školu podarilo zabezpečiť
novú Fit dráhu, pingpongový stôl, ale aj micro:bity, školské
tabule či vyvýšené záhony.    

Veríme v zázraky 



Naše mesto I, II - Nadácia Pontis, 2 x 240 eur + 
2 x 30 firemných dobrovoľníkov, s ktorými sme
namaľovali ďalšie steny školy a začali sme
pracovať na plote. 
        
Nešľap mi po vedomostiach - 1 000 eur, Nadácia
Volkswagen Slovakia. Na schodoch a chodbách 
 školy pribudli nové náučné nálepky. 
     
Your Cause – 2 654 eur, korporátni dobrovoľníci. 
 Financie sme využili na nákup exteriérového
pingpongového stola a tabúľ do tried. 
       
Micro - mini - maxi - 1 000 eur, Nadačný fond
Telekom pri Nadácii Pontis. Nákup sady 20
micro:bitov na hodiny informatiky. 
        
Pravá ruka, ľavá noha - 2 500 eur, Nadačný fond
Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa pri Nadácii
pre deti Slovenska. Fit dráha na ihrisku. 

Schod za schodom - 2 500 eur, Nadácia
Volkswagen Slovensko. Príspevok na nákup
schodolezu pre telesne postihnutú školáčku. 

Dištančne a predsa spolu - 1 500 eur, Nadačný fond
Telekom pri Nadácii Pontis. Nákup 3 nových
notebookov na podporu vzdelávania. 

Drevený koberec pod nohami - 700 eur, Nadácia
ZSE. Príspevok na drevnú štiepku na ihrisku. 

Projekty a podpora školy

Nábytok - nefinančná dotácia, IBM. Kancelársky
nábytok do kabinetov a zborovne. 

Nech to rastie! - 1 000 eur, Nadácia Orange.
Vyvýšené záhony na envorinmentálnu výchovu. 
V aktivitách budú žiaci pokračovať od septembra. 
        
Notebooky - nefinančná dotácia, AT&T. Desať
notebookov, monitorov a ďalšie príslušenstvo na
zlepšenie vyučovania v škole.  

Germicídne žiariče - do každej triedy
Mikuláš,  Deň učiteľov - dobrota pre každého
Dve tabule a dve skrine - druhý stupeň        
Interaktívna tabuľa  – prvý stupeň        
Pomôcky do ŠKD – drevené stavebnice,
futbalová bránka        
Kopírovanie 
Hygienické potreby - zásobníky na mydlo 

Knižky - odmeny pre deti na konci školského
roka

Podpora školy

Z príspevku rodičov a z podielu zaplatenej dane
sme podporili školské akcie a pomohli pri
materiálno-technickom vybavení školy. 
  

     a papierové utierky do každej triedy, servítky,  
 vvipapierové utierky, toaletný papier...



Projekty v našej škole sme mohli zrealizovať vďaka pomoci
rodičov a detí, vďaka podpore od vedenia školy a 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 

Ďakujeme podporovateľom 


