Finančne podporené projekty pre školu – financované zo zdrojov iných subjektov:

Por. Školský rok
č.

Poskytovateľ grantu

Názov projektu

Suma

1.
2.
3.

2005/2006
2006/2007
2008/2009

MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR

50 000,- Sk
350 000,- Sk
205 000,-Sk

4.

2009/2010

MŠVVaŠ SR

Otvorená škola - oblasť športu
Jazykové laboratórium pre školy
E- vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Otvorená škola - oblasť športu

1660 €

Školský rok 2011/2012:
1. Grantový program charitatívneho fondu LION: „ Šanca pre deti “ /finančná skupina ING /
Názov projektu : „ Podajme si ruky“ – cieľ: zvýšenie kvality vzdelávania žiakov
s poruchami správania v bežných ZŠ;
Suma: 1930 € - použitá na vzdelávanie 19 pedagogických zamestnancov –
v preventívnom programe Srdce na dlani / OZ Profkreatis / a zakúpenie 2 batérií
pracovných listov pre prácu na hodinách so žiakmi 1. a 2. stupňa
2. Výzva MŠVVaŠ SR č. 2012-04 dotácia v oblasti športu, v oblasti zabezpečenia
športovania detí, žiakov a študentov pre projekt „ Športové poukazy- pilotný projekt pre
športové zväzy“;
Názov projektu: Tenis do škôl
Suma: 528 € - použitá na osobné náklady inštruktorov žiakov 1. stupňa, ktorí absolvovali
tenisovú prípravu v popoludňajších hodinách a na prenájom a režijné náklady školy.
/Škola je zapojená do projektu Tenis do škôl zmluvou o vzájomnej spolupráci od roku
2009 a od Slovenského tenisového zväzu obdržala základný tenisový balíček- rakety,
lopty, metodický materiál. Učivo tenisu je zakomponované do učebných osnov telesnej
výchovy pre 1. stupeň ZŠ./
3. BSK v súlade s VZN 8/2005 o poskytnutí dotácií v znení zmien a doplnkov.
Názov projektu: Rozvojom florbalu na škole k zvýšeniu športových aktivít
a fyzickej zdatnosti žiakov
Suma: 1500 € - použitá na nákup florbalového vybavenia školy
Škola sa od roku 2010 aktívne venuje florbalu počas hodín telesnej výchovy na 2. stupni
a tiež formou krúžkov na vzdelávacie poukazy. V popoludňajších hodinách v škol. roku
2012/2013 sú realizované 2 krúžky florbalu v počte 31 žiakov pod vedením uč. telesnej
výchovy. Florbal je u žiakov veľmi obľúbený a v okresných súťažiach dosahujú popredné
umiestnenia/1.-3. miesto/

