ZRR Nejedlého

Naša
škola

Združenie Rady
rodičov Nejedlého

ZŠ Nejedlého je obyčajná
sídlisková škola
v bratislavskej Dúbravke.
Nedostáva výnimočné
peňažné príspevky, nefiguruje
v rebríčkoch najlepších škôl –
ale predsa je niečím
výnimočná. 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.

425 detí
na prvom a druhom stupni našej
základnej školy malo zaujímavé
hodiny, zábavné pomôcky
a kvalitné učebnice.
DOKONČENIE NA S. 2

28.000 eur
sme získali vďaka darom, grantom
a dotáciám, a investovali sme ich
do zlepšenia vybavenia školy,
revitalizáciu areálu a na školské
akcie.
DOKONČENIE NA S. 2

15 podujatí
sa podarilo uskutočniť pre deti
i učiteľov, zrealizovali sa viaceré
brigády s rodičmi a deťmi aj
dobrovoľnícke akcie s firemnými
dobrovoľníkmi.
DOKONČENIE NA S. 2
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VÝROČNÁ SPRÁVA
2018/2019
Veríme v zázraky!

ZRR Nejedlého je občianske združenie združujúce rodičov detí, ktoré
navštevujú ZŠ Nejedlého. Sme aktívni rodičia, ktorí veria v zázraky. Veríme,
že napriek všetkému má zmysel nechávať deti v štátnych školách. Zo všetkých
síl sa snažíme podporovať školu, učiteľov aj vedenie v ich denno-dennej ťažkej
práci.
Preto sa zapájame do rôznych grantov a snažíme sa nachádzať externé zdroje
a inšpiráciu na to, aby naše deti mali v tejto škole čo najlepšie podmienky,
spokojných učiteľov a čo najlepšie možné vzdelanie.

Školský rok 2018/2019 bol v mnohom prelomový. Zmenilo sa vedenie školy,
do školy vďaka výstavbe novostavieb v okolí nastúpilo veľa nových detí,
a s nimi pribudli aj aktívni rodičia, ktorí boli ochotní priložiť ruku k dielu.
Významne sa nám podarilo zvýšiť objem prostriedkov z externých zdrojov
tak, aby revitalizácia školského areálu, vybavenie pomôckami a rekonštrukcie
priestorov školy nemuseli byť financované len z darov rodičov a rozpočtu
školy.
Zvýšili sme aj zaangažovanosť rodičov na spolupráci so školou – rodičia so
svojimi deťmi sa aktívne zapájajú do brigád na vynovenie areálu i vnútorných
priestorov.
Viackrát počas roka sme privítali aj firemných dobrovoľníkov z firiem IBM,
AT&T a DM, ktorí odviedli veľký kus práce najmä vo vonkajších priestoroch
školy .
Veríme v zázraky a darí sa nám krôčik za krôčikom školu, jej priestory aj
vyučovací proces zlepšovať. V ďalšom školskom roku budeme pokračovať!
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4.
Veríme v zázraky!

Projekty a akcie v školskom roku 2018/2019
Grantové projekty
Viac než 25 projektov v celkovej sume 22.450 EUR sa
podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore z nadácií,
firiem či spolufinancovaniu z prostriedkov samosprávy.
Medzi najvýznamnejšie patrili nasledovné projekty:












Drevený koberec pod nohami – 3.500 EUR
a 2.500 EUR, a ešte raz 2.500 EUR od Bratislavského
samosprávneho kraja na revitalizáciu školského
dvora a osadenie drevených hracích prvkov.
Plot OUT, deti IN – 2.000 EUR od Nadácie pre deti
Slovenska na opravu oplotenia multifunkčného
ihriska, Deň športu a výuku prvej pomoci.
Fitnes na školskom dvore – 2.000 EUR od
Bratislavského samosprávneho kraja na osadenie
fitnes strojov na školskom dvore.
Blue Community Grant – 1.600 EUR od IBM na
rozvoj IT infraštruktúry v škole.
Kabinet hrôzy – 1.500 EUR od Nadačného fondu
Telekom pri Nadácii Pontis na zakúpenie pomôcok
na výuku fyziky a ďalších vedeckých predmetov.
Dataprojektory do jazykových učební – 1.054 EUR
od International Women´s Club.
Orbis Pictus – steny, ktoré učia – 1.000 EUR od
Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na
náučné maľby v jazykových učebniach a knihy.





Čarovný školský dvor – 1.000 EUR od DM na
vytvorenie kvetinového záhonu a na hracie prvky.
School Club – work, study and play – 1.000 eur od
Henkel na obnovenie a zariadenie školského klubu.
Strašidelná chémia – 1.000 EUR od Dell pri Nadácii
Pontis na obnovenie chemickej učebne a zakúpenie
náradia a chemikálií.
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ŠKOLSKÉ AKCIE
Akcie pre deti, brigády, dobrovoľnícke
podujatia, výlety, školy v prírode či
lyžovačky neodmysliteľne patria k životu
školy. Toto je zopár z nich:



 Deň športu – jún 2019
 Noc v knižnici – marec 2019
Rodičovské brigády – september
2018, apríl 2019
 Naše mesto – firemní
dobrovoľníci z IBM jún 2019
 De


Ďakujeme našim podporovateľom
Projekty v našej škole sme 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

.
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