
Úspešné 
 projekty

Sme rodičia, ktorých deti
navštevujú ZŠ Nejedlého.
Chceme, aby naše deti boli v
škole spokojné a šťastné.
Vieme, že nemáme v rukách
všetko, ale chceme ovplyvniť to,
čo v rukách máme! 
Preto škole zo všetkých síl
pomáhame!

 9 818 eur

9 051 eur

Výročná správa
2021/2022

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 desiatky
grantových výziev. V šiestich 
 prípadoch sme boli úspešní 
a podarilo sa nám financie 
z grantov získať. 

darovali Združeniu Rady
rodičov zo svojich daní za rok
2020 rodičia a priatelia školy.  
Za každé percento veľmi pekne
ďakujeme!



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.

Pandémia koronavírusu významným spôsobom ovplyvňovala
život školy aj v školskom roku 2021/2022, no sme veľmi radi,
že nedošlo k takému masívnemu a plošnému zatváraniu škôl 
 ako v minulých školských rokoch. Celá škola bola zatvorená
len pár týždňov pred vianočnými prázdninami. Vtedy boli
všetci žiaci na dištančnom vzdelávaní. Zvyšok roka sa zatvárali
len jednotlivé triedy podľa výskytu ochorenia. Bola to
organizačne náročná situácia, kedy rodičia často len ráno
zistili, že ich trieda je zatvorená a deti musia zostať doma. Aby
škola vyšla v ústrety žiakom aj rodičom,  v nevyhnutnom čase
organizovala hybridné vyučovanie pre deti doma v karanténe
aj pre deti v triede. Od januára sa situácia postupne zlepšovala
a úplné uvoľnenie opatrení prišlo v máji. 

Tento školský rok bol poznačený aj začiatkom februárovej
vojne na Ukrajine. Do školy prišlo niekoľko ukrajinských detí
odídencov, ktoré sa škola snažila čo najlepšie integrovať. Pani
učiteľky zorganizovali zbierku, starali sa o deti počas
prestávok aj na vyučovaní a deti mali aj kurz slovenského
jazyka vedený dobrovoľníčkou z rodičov.  

Napriek všetkým negatívam sa nám podarilo zakúpiť pre
školu množstvo pomôcok a zariadenia na jej ďalšie zlepšenie
a získať aj externé prostriedky, hoci možností žiadať o granty 
 bolo podstatne menej ako minulé roky. Tešíme sa, že po
dvoch rokoch mohli naše deti zažiť bez obmedzení MDD aj
školské koncoročné aktivity, na ktoré ZRR tiež prispelo. 
 

Veríme v zázraky 



Grantové projekty

MicroBITE does not BITE - 1 000 eur
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. 
Nákup sady 20 micro:bitov na hodiny
informatiky.

Notebooky - nefinančná dotácia
Nadácia Volkswagen Slovakia.
5 notebookov bude slúžiť škole a jej žiakom.

Altánok - 5 000 eur
Nadačný fond dm drogerie markt pri Nadácii
Pontis. 
Vonkajšia eko učebňa na školskom dvore
určená na exteriérové zážitkové vyučovanie. 

Stránka za stránkou - 700 eur
Nadácia Orange. 
Zamestnanecký grant využitý na nákup papiera
na kopírovanie v škole. 

Naše mesto - 300 eur
Nadácia Pontis. 
Brigáda s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí
skrášľovali areál školy. 

YourCause - 2 818 eur
Medzinárodná platforma, vďaka ktorej
korporátni dobrovoľníci môžu posielať
registrovaným organizáciách svoje firemné
dobrovoľnícke granty. 
Finančné prostriedky nie sú účelovo viazané. 

Projekty a podpora školy

Mikuláš - darček pre každého
Deň učiteľov - torta pre učiteľov
hygienické potreby - toaletný papier, tekuté
mydlo, dezinfekcia, papierové utierky…
kopírovanie a papier - pracovné listy, písomky….
tričká pre prváčikov
administratívne poplatky - registrácia na
prijímanie podielu dane, webhosting, poštovné,
kolky, vedenie účtu…
e-testovanie deviatakov
nábytok a kvety do knižnice, tried, jedálne a 
 spoločných priestorov
koberec do ŠKD – herňa 
geografia - veľké nástenné mapy
informatika - robot Photon
matematika - veľké kružidlá na tabuľu, číselné
osi, aktívna matematika, 3D stavebnice
slovenčina - edukatívne obrazy, pomôcky
tabule - v piatich triedach,  písanie kriedami aj
fixami, možnosť premietania priamo na tabule    
Deň Zeme, školské brigády - náradie, materiál
Deň športu - odmeny, občerstvenie
príspevok na koncoročné aktivity - 100 eur pre
každú triedu
odmeny pre najlepšie deti na konci školského
roka a pre výhercov školských olympiád

Podpora školy

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



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
zrrnejedleho@gmail.com

www.zrrnejedleho.sk

Ďakujeme podporovateľom 


