Športujeme
za každého počasia

Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej

Popis projektu
Cieľom je zabezpečiť náhradu telocvične pre deti v ZŠ s MŠ
Javorová alej
• v šk. roku 2019/2020 bude ZŠ a MŠ navštevovať viac ako 370 detí
• škola zatiaľ nemá vybudovanú telocvičňu
• z kapacitných dôvodov bola zrušená aj cvičiaca miestnosť, doposiaľ
využívaná ako telocvičňa, a tak nie je kde športovať v nepriaznivom počasí

Prečo nafukovacia hala?
• náhradu telocvične získame prekrytím súčasného multifunkčného
ihriska nafukovacou halou
• nafukovaciu halu plánujeme prenajať
na 6 mesiacov, nakoľko jej kúpa
je značne nákladná.

Prínos a cieľové skupiny projektu
• priamo v areáli školy získame miesto, kde môžu žiaci a deti zo ZŠ a
MŠ Javorová alej športovať aj počas jesenných a zimných mesiacov
• nafukovaciu halu môžu využívať
všetky deti z našej obce aj po
škole na rôzne krúžky a
mimoškolské aktivity
• v čase, keď hala nebude
využívaná školou a škôlkou
budú ju môcť na pohybové
aktivity využívať obyvatelia
našej obce a blízkeho okolia

Rozpočet a harmonogram projektu
Predmet

Termín

Prípravná fáza

07 – 09/2019

Dovoz a montáž haly

10/2019

Užívanie haly

10/2019 – 04/2020

Náklady (EUR)
2,0 tis.

- Prenájom

9,0 tis.

- Energie

4,8 tis.

Demontáž a odvoz haly
SPOLU

04/2020

2,0 tis.
17,8 tis.

Kto sme?
• sme občianske združenie založené
v roku 2018 pri ZŠ a MŠ Javorová
alej v obci Chorvátsky Grob
• našim cieľom je podporovať
činnosť školy a škôlky
• dôraz kladieme na vedenie detí k
ochrane a zveľaďovaniu životného
prostredia vlastným pričinením a k
zdravému životnému štýlu
• za činnosťou združenia je skupina
aktívnych rodičov z našej obce,
ktorí pracujú ako dobrovoľníci

Aktivity a úspechy OZ 2018/2019
•

úspešný projekt „Naučme sa triediť v triede“ v programe nadácie Tesco, vďaka,
ktorému deti v našej škole a škôlke triedia odpad

•

zbierky odrážadiel, vianočných stromčekov a ozdôb pre MŠ a kníh pre
vznikajúcu knižnicu na ZŠ

•

financovanie nákupu 2 ks dataprojektorov pre ZŠ a cyklo-stojanov pre MŠ a ZŠ,
lekárničky pre ŠKD, darčekov pre deti z MŠ na MDD

•

organizácia viacerých brigád, ktorých výsledkom bolo skrášlenie areálu MŠ a ZŠ,
založenie trávnika a výroba vyvýšených záhonov

•

inicializácia a pomoc pri zavedení výučby anglického jazyka CLIL metódou

•

inicializácia a pomoc pri riešení prehrievania budov MŠ a ZŠ (klimatizácia ZŠ a
tieniaca technika pre MŠ)

•

zabezpečenie dodávky stravy počas výpadku kuchyne a čiastočné financovanie
zvýšených nákladov na stravu

•

príprava viacerých projektov do rôznych nadácií a grantových schém z ktorých
plánujeme realizovať činnosti smerujúce k zlepšeniu podmienok v MŠ a ZŠ ako
aj rozvoju areálu

Čo plánujeme do budúcnosti
•

dobudovanie studne

•

návrh a realizácia závlahového systému

•

podpora vzniku športovej akadémie pre deti so zameraním na všeobecný
pohybový rozvoj detí a futbalový krúžok ZŠ

•

podanie projektov do rôznych dotačných schém za účelom financovania
projektov podporujúcich rozvoj ZŠ, MŠ a obce (elektrický kompostér pre
kuchyňu, vybudovanie lesoparčíku ...)

•

realizácia tienenia na vonkajších plochách areálu ZŠ a MŠ

•

organizácia brigád za účelom skrášlenia a rozvoja areálu ZŠ a MŠ

•

organizácia zbierok pre MŠ a ZŠ (knihy, hračky ...)

•

vybudovanie prístrešku na bicykle v areáli MŠ a ZŠ

•

zakúpenie športového vybavenia

•

pokračovanie tradície zdravých mikulášskych balíčkov

•

modernizácia vybavenia učebne informatiky

www.javoracik.sk

